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 لالعالاو ماغدإ الا يباب انلمها ذال

 يف هيلعاني رج يذلا بولسالا ىلا رظنلاب امهيلا ةجاحلا مدعل نيبابلا نيذه انلمسأ
 هفي رصت يف ةنم ين الثلا نوكي فيك فعاضملا باب يف انك انناف ٠ باعكلا اذه عضو
 يرجت ةيثالثلا ةفعاضملا لاعفالا لكت ناكاملو ضيا ديزملا نوكب فيكو رئامغلا عم

 قبب مل رئامفلا عم ةديزمو ةدرحم اهفي رصت يفو تادي زملا رود يف ا دحاو ىرح
 صوصخ باب يف هلعجو ماغدالا زارفإ ىلا ةجاح ةمث

 ةدي زمو ةدرحم صقانلاو فوجالاو لاثملا نم لثمملا روص انركذ امل كاذكو
 ةقتشملاءاممالا يفو تادي زملا عمو رئامضلاعم ابغي رصيف تاريغتلا نم اهب ام لك عم
 بابلا اذه دعاوق نا ىرن اننا رع الضف لالغالا باب ىلا ةجاح نم قبب ل اضيا

 باعتإو ةلملمت يزاوت ةدئاف ابليصفتو اهحرش نم ذيءلتلا ديفعسي ال يك اهمظعم
 ةحيف ةيلةع ماكحا لع ةينبم تناك دعاوقلامذهنا ولو ٠ اهراهظنسا يف ةيلقعلا ”هاوق

 اهركذ انافغا ام جاتنتسالاو سايقلل ةقباطم
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 ةقاحلا

 يف هتفرعم مهن ام لكب هيف انطحأ دقو فل ءوملا اذه يف ةنابث  انيخوت ام اذه

 راصئخالا بوجو انبار ثيحانرصتخاو مسوتلا بوجواني 0000

 ةبلطلا ىلع ”هلوانت لهسن نا كلذ لك يف ادضرغو لامهالا بوجو انيار ثح ادلمهاو
 انتءدخ عقل نأ ىسف ٠ نانكلا ةمدقم يف تو ىلا انملل م ةي قاتلا اعلام ف
 انيدبي نا نان داو لوبتلا عقوم سي ردثلا باحصاو شرادملا باب را دنع هذه

 نما دمرت دن يردللا» نوعا يف للا ايس
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 فل اكواولا نع ةبولقموا سرادو باتكف ل أكةدئاز اما يهفاقلطم ةب رعملاءاممال
 أ ظفحو ةيلانلا تالكلا يف رظنلا نعما اذاو ٠ ىمرو <عاب فلاك ايلا نعوا انزغو ماق

 أف اهب اهريغ سيقي نا هيلع لهس اهدرحت
. 
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 | بالا اذه يف بابسالا نع ىنغتساو انانغ

 و نب باب يناهدجت نبأ لو ق باب يف اهدجت لئاق

 : رورحشلا

00 

 3 ي ض ف

 ام م
:2 

 ةضا در

 ه.هس 5

 4غلا هو 35

ِ 0 3 

 يصرع رزا

 ظ
 ءام نس من

 ةياغ بلدنع|
 روفضعا مفتت

 ىسوها . . . ياا

 قاما رار جس

0 

 وخا

 هن سو اوين نم

 ظ ن ن س

 ظ ل سو

10 

 و غل

 و صر

 ود ي

5 

2 

 ي يغ
 ظ رابط نصا

 و س ن

 سو م
7 

 قا م

 نم فرح لوا بابيندجوتن اهريغ واةيسرافلا نع ةبرعملا ظافلالا اماو

 نان اجربمو زورينو رفولينو ناسينو متوقو بالر طساو قربتسإ وحنا بفورح



 رتفدلا َُط يناتك نيم

 ١ قوهفأ ىمآلاو رمالاو نا ا
 : وعفملا ماو لعافلا مس او عونلاو ةرملاو ردصملاو

 نم لوعفم ٠ فأر نم لوعف ٠ 0 الل د 90

 نم ةلعق ٠ ارقد سأر نم لاف ٠ نأش عمج ٠ يفت ردصم ٠ وأ نم ةطاقم + ع

 رثآن م لاف ٠ هبأدأ نم لاف ١ ٠ أبن نم ةلوعف ٠ أزر نم ةليمف 6 ٠
 اة لءاس ردصم ٠ نذأ عراضم ٠ واو نم ليف + ًانهخ نم لع
 ةءاعأد 0 ةغواربب <وأرب * ادصي ءىدصو ةىنيب

 ” م ناب + لأب ؛ ام يف اهيلع يف يتلا ةروصل هصلاباو محلا يمكن ادام (©)
 3 . ثرئي_ ٠ رأت ٠ يئاقلا ٠ كذاقب ٠ اراءاست ٠ داّوف ٠ ةئم
 دهام: نع« ةاوبلا ها ةدوامةءارق
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 (سيماوقلا ) ةفللا بدك يف ظافلالا دجت فيك يف
 ال درحلا ىلا ابعضو يف ٌروظنم ةثيدح ما ةميدق تناك اوس ةيبرعلا سيماوقلا

 | ةدرحم ةظفالا كلت. تناك ناف اهدحا يف ةظفل دْحت نا تدرا اذاف هيلعو ديزملا ىلا
 هِي اهبلطت مث دئاوزلا نم اهدرجت نا ًالوا كيلعف ةدي زم تناك ن او اهباي يف اهيلطآف
 ناكوا ملدا يلا هتدرف رخآ نع بولقم فرح درحلا يف ناك ناو ٠ اهدرحم باب
 فوذحلا هيلا :عجرأف ”يش أ هنم فذح دق

 برعلا نالك ةمدقلا نا وه ةثيدحلاو ةميدقلا سيماوقلا نيب عضولا يف قرفلاو

 قرا ريخالا فرملا ىلا رظنلاب 2 قرع اهظافلا ىرت يدابزوريف ةلاو سورعلا جاتو

 | جات يفو٠ ةزمملا فرحو ءابلا لصف يف برعلا نال يف الغم أدب دجتف اهنم لوالا

 طيحك ةثيدحلا سييماوقلا ا.ءاو ٠ ةزمملا باب نم ءابلا لصفيف يداب زوريفلاو سورعلا

 اهنملوالا فرلا رابمعاب ةبترم ةدرجلا اهتلكىرتق دراوملابرقاو ظيحلا رطقو طيح ا
 بلاطلا ىدل ناكةاوسو ٠ اهاوس نم ةبلطلا َلَع الاعتسا لهسا ىهف هيلعو ريغ ال

 لامفالايف ةيلصا:نوكت ال فلالا نا ركّذي نا املاعتسا لبق هل دب الف كلت وارمذه
1 



 أ اقام ناكراف (هالا ءايلا ريغ) يا لصتاو”تفرطت اذا . ()

 / تناكاذا الا اهتكرح فرحي تيثك هئادتهاو كواعداو”هكراقب ومن ال
 ظ 11 اةعوطقم بتكت اهناف كءاطعتساو ”هءانعك هل |

 أ بتكت نا اهيف زوجي ةنافيءادرو ياسكومن ءايلالبق ةعقاؤلا امو

 ةعوطقم وا ءايلاةروصب

 3 ف و انأيعو هعف و ' دل وحن فلالا ريغ ابلبق ام ناك نا ضو

 1 الا قش دقوا تك وول

 ةرزئمو' فيو نمي وغن ةنكا :ك استناكناف وشحلايفتعقو اذا (5)

 اري نال ماكو ةكرختم 00 دكرح فر ١

 انك رخو رصتالاواضيا اهلبق ام ةكر ةكرح فرحي تابكل امو مالو خا

5-5 

 ظ 0 فر ,ج نيلت نا زاج ناو)٠ سيئروفوُأورو ل

 اسمو ةلأسك اضاف رحلا كلذ ةروضب بتكت نارا ابا
 أ يىبلا يعهف عطقلا ةزمهل كل م امنا طباوضلا ومذه نأ ملعي ذيملتلا نا”ةنديو اذه

 1 دناز ريغو ةدئاز نوكتو رخآلا يفو وشملا يفو ةملكلا لوا يف عفت

 ةروصحم اممطاومو ةملكلا لوا قف ةدئاز الا نوكت الف لصوألا

 اقلطم يمادسلاو يساجا رما ينو ةزمههلوايف ينالث رمالكيف )١(

 ءو ان طا يغأو ةنآو 7 ٍشو ةملا ظافلالا يف 47

  ةييخالاوذهو مسقلايف نيأونتثأو ناثيفو( همي امو) منبأو ةأرمأو 0

 مرو ماو ”مأو نييو نمأ ضيا اهف لاقي ظ
 فيرعتلا لأ ةزمم (4)



 ملعت يزرع قالا قحلملا يف ادلق ام ىلا مهتفلتسن ٠ كلذ لعفن البق اددكلو ةزممل
 لئاسولا ريخ نا وهو ضيا ة 0 7 هيفيك لع قدصي ةناف 0 ٠

 كلذ لا.« عنيت خل تاكا يق روصلا كل طفت نا ةزمملا روس فرم
 يو واولا 1 1 دا و ةزمهلا نا بلاطلا ركذيل
 ترج كو عطقلا ةروصب ف<ارت قو لالا ةرزيضب لسد

 ةدعاقلا ذب ةزدهلا ممر دنع فقي 8( بثكي وهو ) بتاكلا نأ مولعمو

 [ههف ةزمملا يمرك تناك لاوس هنهذ يف ةعوبطملا روصلا ةطختو هدي يرجت لب اهيف
 «المإالا طبض َلَع رذصلا ذنم ذيمالتلا ىل رتي نأ مهملاف هيلعو ٠ ةحيجصر يغ وا "ةحيحص

 505 يلا عقاوملا يف ةزمهلا روص ةفرعمو
 اًقفو مب نيلت يذلا فراا ةروصب اهبتكت نا وهف ةزمحلا مسرل طباوضلا ةمعا اما

 اهب اهنييلتناكما ىرت يتلا فورحلا لهيسا ةروصب وا ٌةفرعت ال

 اطاشلا اخ لس

 ًاقاظم فلالا اهيسركف لوالا يف ةزمحلا تغقو اذا (1)

 فرحب 'تبتك اكرجت اهلبق ام ناكو رخ آلا يف تمقو اذا 0
 اهلبق امناكناوهلا ' "امو لو ََ رتجأو وو ,>حو 2 ىَب رع

 013 ينو ”يشو ةولممو » 0 ءوازحمو 2“ ج وحن ةعوطقم كا

 يع ابلبق ام ناك ناف ثنأتلا ان اتم انرظ تءقواخا. (8)

 ناو 1 فلالاا يا اهتكرح فرحي تدلك لوو رشوة يا كاس

 ةءومو ةءورهو ةءوسوحنأواو واةءاعداوةءاشنإوةءارب وحنافلأ ابلبق ا

 ةئيو ةئيه وحن ءاي أبلبق ام ناكن او ٠ تيأر اك ةعوطقم تبتك ةءولممو

 نا. نيلوالا نيلاثملا وحن يف زوجيو ) ءايلا ةروصب تبتك ةئيشمو ةئيطخو
 (ةادو اع اذكه بلال يدم كت

 2 ال 0
 ةتكر ح فرحي ثدتك ةأشنموةئيبتمو ةءول وأ وحن اكرحتمابلبق اماكن او

 21111 1 1 121212120: ا ا ا ا تاتا الا ا اا اا ا ا ا ا امم ا تت تم مت مما م م م م م م م م ممم م م ا ا ا أ ا | صعصعصعصا

5 



 كالا

 / يهو ةجاحلا دنع اهيلا عج ربو ظنت نال ابار فلا عضن اننا َّط |

 ظ م اصا نم هاتلا ا 5

 قرت 6 ةطوسبم 1/1 تكا تنبو تاك لصالاب ةقحلم

 | تماق وحن يضاملا لعفلا رخ ا يف ثناتلل ةدئاز تناك اذا (؟]

 ةطوسم اضيإ 0 تارفاسو

 تاديسو تاملاءوحن ماسلا ثنءوملا عمم ةمالع تناك اذا

 ةطوسم تحك للا 0

 تيأرو ”ترظنوحن ةبطاخم وابطاخل وا ملكتملا ريم تناكاذا_ ()

 ةطوبرم تبتك كلذ ريغ يفو ٠ ةطوسبم تبتكر

 يئافش نرخ
 ركذاو ةحيص ةءارق اهأرقأو اجوز جوز ةيث الا ظافلالا ظحال

 ا اللا ءانلا عون

 ٠«تدازاو ةدارا ٠ تلفاو ةلفا ٠ ةذخاو تذخا .تركو ةرك .ةتكو لا |!

 ظ
 ظ

1 

 ةوعد ٠ تدعو ةدع٠ ترابو ةراب ٠تديسو ةديسص ٠ تعجو ةعج_ ٠ تفاو ةفل |[
 ةمأ « تجرحدو ةجرحد ٠ ترادو ةراد ٠ تردو ةرد ٠ ثرغو ةرغ ٠ توعدو

 ٠ ةيا>و تدلج * تلاع ةأنح ٠ تفصو ةفص ٠ ثان تامازم تو

 + نزل
 ةزمحلا ةباتكل طباوضلا معا 0 0

 ءىدعبملا لع شيوشتلل بوز رن مل اعنا 18 ةحفص ةنماثلا ةلاثما ليذ يف انركد

 اهروص نم ريثك ةبانك يف نوفلنخي باّدكلا نال ةزمملا دعاوق نم لاقي ام كذب

 انتاوخا تأ الوا دحلا اذه دنع فقت اثكو + ةدح ىلع فيلات كلذ يف مو |!
 ةباتكل طباوضلا معا ممل ركذن انناف رميلعو ٠ مهتبلطل اذهنم رثكأ انوضاقعي نيملعملا



 ”؟ . 5

 مرخ لبق امقوبسملا صوقنملا نم *جرتمو تم لثم ىلع فقت بدك
 ظفل اهيلع فقاو ةفوذحلا ءايلا مجراو نيودثلا فذحا (ج) محيحص فوحب

 رج لهو 0
 نودلاوذهنا نولوقي (ج) ةفيفخلا ديكوتلانونب موتخلا لع فقل فيك (9)

 ام رثكاو ندبعأف دارا ١ ادبعأف هللاو ناطيشلا .دبعتالو ”هلاغم فقولا ددء اهلا بلقث

 يبنملا لوقكلذ نمو كدع بغي الف ملثم ىلع كئيع تعقو اذاف رعشلا يف كلذ دري
 ىترج وا كعمد ري رجي نا كاكب”و اربصت مل ما تربص كاوه راب

 ةطاخلا ريض فاكب ”هرخ ١ لصتا ام ىلع فقث ا (

 هثكرخ فذح دعب اهلبق ام ىلا فاكلا ةكرح لقتنا يناف هيلع تفقو اذا (ج )
 كل ربخ ىنيربخو كف ىَتفا ةارما اي هلاثم

 هيلع ٠ نودهتحلا ٠ ةيلاعلا ٠ ةسردملا : ةيلاتلا ظافلالا لع فق ل
 نيا ٠ ك'رظنا مل ٠ لمحلا ٠ ق٠ مفي مل رثعتم ٠ ضام» اًباتك ٠كامم١ كيدي
 ٠ كقا رواو 0
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 مسرت فيك يف
 نا نيب نوزيمي الف ةفرطخلا 00 ءاراج ام اريغك

 ملت ةليسو ريخ نا اندنعو ٠ ةاضق * دينك وب رم ذأ تادقاوم ءاكك ةللرستف نكت
 مهماهذا يف اهروص عبطنت ىنح نوأرقي ممو تاركلا ةظحالم لع اودكوعتي نا ءالاوه
 يف اوربم مهنا اوةقحتل ىتح مململا نم ءالمإو بثكلا نع ةالقن ةباتكلا نم اورثكي و
 لوصأأب فراعلا الا ديفت ال طباوضلا نال اهطباوض ةفرعمب نولفحي البق ءاثلا ةباتك
 ةقحاللاءاعلا نم لعفلا ةقحاللا ءاثلاوّةدي زملا نمةيلصالا ءاثلا زييمت 10 ةغللا
 رج لهو مسالا

 ناف اهيلع فقولا وه امنا« ءانلا ةروص قمت ا يذلاو

 اا ةليشقوي هنيردمو هنو هغل وم ةطوبرم كتاكإ اه ىلا تاوحت

 لئا تالاعو ترفاسو تبنمو تيمو تيب وحن ةطوسبم يف الاو



 - 7 م 8 - 2

 ب + و

5٠١ 

 أ آللإ 011 ال رس لإ يفاص وج 0 بابتو .نارسخلااب ه هيلع .ن لا *لافملا نع

 ظ هش ”ضايرلا ” مسدتف ٠ ادلاكءابصخلع ٠ نويعلا+ ”قترفَز نيو هرطقلاب ”ناويسلا دو

 |آَ دانا 5 ثعبيف 'رطعلا اًذشب ةنادزأ د تقبعألا 0 #ةاوهو٠ ءرهزلا روثلاللا

 .:نانتكألا ”ةبيصخ٠”فارطالا "ةهسف لوهسو ٠ ةبيط ”حاور ألا ”ج زاميو * اهب وبه

 . *راجشالا ةفعاملا < و قئادحلا اهيكانم يف ىف رو *رابالاو :لوادجلا اهبناوج يف قفدشت

 ءانماك اواهر وخص تزرشتو :اهباضه “تح موانتو « اهباعش تكتسح ”لابجو )امل
 ٠”ديرشلا القمم تناكف ٠ ٠ اهماجا تاَظخأو ٠اهحوفس تترسضخأو ١ اهماه جلشلاب تللكو

 "دي رطلل ًامصقعمو
 ٠ هرامعلاو ناكسلاب تطعكأاو ءىزاتكللاو ةيندلاىلا كهف يتلا ايروس يه وذه

 طسونللا رجبلا نم دئمت غو ٠ هّراجتلاو ةعانصلاو ةعارزلاب ميظعلا تنآثلاانه تلا

 ٠ ايودج رسم دودحىىلا ٠ لاش ىرغصلا ايس أ نمو ١اًقرش ةيدابلاو تارفلا يلا :ابرغ
 هيلا

 لدبتاذامث ةطوبرم ءاثب موثخلا لع تفقو اذا (؟)  فقولا وهاه (1)

 فذحي ما نيوتعلا تشي لبف اتوثم هيلع فوقوملا ناك اذا (") ظل

 لب ال (ج) هدعب ةدئازلا فلالا فذحت لهف جتفلا نيوثت تفذح اذا (4)

 لاعتمو لاعوحن لعفقت فيك (0) ابيع فقولا نوكيو طخ تبثت
 حلوق يف ءاملا هنيه يف 1 1 ورخأ لبق ام قوبسملا صوقتملا نم
 فوذحلا لمفلا قحلت تكلاءاه يش (ج) هام ةيثو ٠ 'هريإ "شعب نمت

 ةكرح نوصنف يباتكو يك ةحوتفم ءايب موثخلا اضيا قعلتو هيلع فقاو اذا ”هرخآ
 ورخا ليقام هيف براك ام ع تفقو اذا (0) + اهيلعفقولا يروا
 كلذ ىفالثث فيكك نادكاس كعم قتلا :حبصلاو :لعلاو :رجفلاكادكاس امني

 لقنا ن زوجي بلال يفةرسكلا يو ةسلخ ةنيخ ةكرحب لوالا نكاسلا كرحأ
 2 ماوس عقوق ءثرقالا دج "نإ هَ وام ”نبا انأ ءهضعي لوقك ب ارعالا ةكرح هيلا
 رخآلا لوق ليبقلا اذه نمو ٠ فاقلا ىلا ءارلا

 ةيرضأ مل ينبس يزنع نم دبع ةزيفك هرهدلاو *تبحي
 ءابلا ىلا ءاملا ةكرح فقولا دنع لقتف ةبرضا مل دارا



 ؟ ٠.٠

 00 0 تجي زر اا نال
 اا اذا ثينأتلا ةمالعب لصنملا كح وه ام (؟؟)

 درفملاكهظفل لع رتصي عوبجلا يا .(؟6)
 «يدبو ”هانيع الوق يف ملاسلا عملا نونو ةينثتلا نون باصا اذام (؟4)

 نيوات ياعم (؟1) صوقتلاوهام (؟5) تفذح اذالو "يظفا
 ةبسنلا امو رادعشمو تقمو داه ىنئءوهام (؟7) تت هْيا عمو 'هألي فذحت
 *لثمو ةرثكلا عمح رغصت فيك (؟8) اًضيااييلا

 ةروص © لع )١0"(  نودلاو داولاب عمجي ىكل ميسالاب طرتشي اذام 0 |

 ا( ٠١ ةيرك ٠مرك ٠ ةلضاف ٠ قياس : يت أي من ةظفل لكعمجت نا كدكمي |
 لجرلا وبا انلوق نم مهفي اذام (1) ةبحاد ٠ يحاص

 الآ فم ظفالا دي (ج) 019 وا ماو تأ ىلثي نورا لك م

 ةغالا يف ةريغك هذه لاثماو رابنلاو ليلل ناديذجلاو
 محرم ةبسحت اذامل يل لقو ميخرالا ريذصت لع *لثم..(9*)

 رهبشالا ىلع ةئيدمو هفي'حو شل رف 2 200 (؟5

 ةيكوصت وا ةئطخغ لبف يواينثد ايثذ.ىلا ةبسنلا نأ دحاو لاقاذا (؟©)
 ريشعلا لئاثاهذه يف لجاو تايبالا نم ةترهظتسا ام ةركاذم دعيأ (57)

 د

 تاىولم

1 

 فقولا يف
4 2 

 ةملكلا مطقاف كلذ كل حصيث يح فقولا تدرأو أرقت تك اذا

 ينأي ام ينىرت كاهرخ ا نيكسنب اهدعب امع اهياع فوقوملا
 يه .'رثألاب نيعلا دعب .ناثذحلا ”ق راوط اهتَمو ٠ ريغلا”دي اهب "تبهآي تلا ايروس

 || اهب دكرفت ايازمم ”هعّصحو ٠ 'ناسنالا ”دي اهتقكرف لاما َةَّلَح ةعيبطلاهثسك يذلا رطقلا



 ١| "يغابثر : .ةينلا تايوتا يف هيلا بولا ٠ "يونا. ةيعوفت .:يئاش . |

 نيدثالا موي موصي نم ) "يونثرالا ( ١أهمية ٠ ةيب وسم ٠ ةينيطنطسقلا ٠ ةيريغلا ٠ |
 ةياغلا ) ةيئاغلا٠ ةينانألا ( ٠ "يلصوملا ٠ ”ككساللا ٠ ةيفيكلا ٠ ةيكلا ٠ ةي ولا |

 ٠ يلاطلا ٠ يماشلا ٠ ينائلا ٠ يوما ٠ ينادوسلا٠ ينامدصلا ٠ يواطنطلا ٠ ةيهاملا

 4 ا ٠ يناهاشلا ٠ ةيئاثلا
 ظ

 ها-مئمنوهلسعل

 1 يل ل
 /ا/ 1( ىلا 11ا ةلاثملا نم رم ام ىلع ةعجارم
 ةيزثتلاب ةين آلا ءاممالا فرص (؟) برحملا وانك كلام ١ك

 ٠ (نستو نم) ةنس ٠ةنس ٠لجر ٠ لجر ٠ 10 0 ريصتلاو عملاو

 ٠ ضييأ ٠ ىتقم ٠ ىزغم - ءانم ٠ ٌةاثف ٠ ةظعر* د 4 ما

 -.ىضاقلا ١
 ا يئانثلا مسالا ىف 2

 تبلق اذامو درفملا يف ةفوذحلا ماللا تكد*ر له ةيبأو ةابآ 'تظفل يف (6)

 ان كك 100 ىتنو ضنك ينالعلا روصقملا كي لل 03(

 ثينأتلا ءان ةدئافام (5) ىتفو اصع نيب ريغصتلا يف قرفلا/"ام. (8)
 ةيلهاو ةيناسناو ةيعبات يف م ةبسلا ءاي دعب اًنايحا دازت يتلا

 ةيلصا ما ةدئاز تيمو تيزو تيب يف ءاثلا له 1 )٠١(

 لصا نع ضوع ما ةيلصا اهارحم ىرج امو ةفصو ةغلو ةنس يف ءاتلاله )١١(

 اههالكو رادو ةميخ نيب قرفلا ام (15) كلذ فرعت فيك )1١(
 يظفل ثناوم اهالكو ةجعنو ةميخ نيب قرفلاام (14) 2ثنوم ْ

 | ىيقحلا ثنكوملاوه ام )١1( :يلباقي اذامو يظفللا ثناوملا وهام (15)
 موعخلا ينغت ه: فيك )١8( ثينأتلا تامالعيه آم )١07( ةرلباتي اذامؤ |

 ىلضفو ىثنأو ىملك يثالثلا قوف ام يف ةروصقملا ثينأتلا فلاب
 رفا 05



 4 |١

 ا ٠ انو ةقالخأ تالاقمو ةكوام باوثاو ةيعماوح شوفو
 نال رفتغي ال يذلا طلفلا ليبق نم كلذ ف م هلي تاك

 عوعسملا 9 عقاولاو ٠ عمجا ىلا بسني ال ُهنا ىأترا نامزلا ميدق نم مهضعب

 هليفيو يارلا اذه ضراعي ةغللا لها نع

 نا وا عمجلكملا بسنت نا كل زوجي هنا 'ءانمدق امم جتنتست نا كاياو

 عاجالاب هلاعتسا غوسي ال يكتم كلذ ناف ةملاسلا عوججلا ىلا ةبسنلا برجت

 لعفو لاعفو لعاف ةغيص يف 59

 | ١ هذه اهداف ىدعسف اهتاسمسم ىلا ةسنلا ىنعم ديفت غيصلا مذه تدرو

 نيل لكو نبل عئاب أ نال ىل ضاع يأ يذل كلوت لح ل1 ظنا حيرصقلا

 نأ لايخو عردلاو حمرلا بحاصل عرادو جمار مهلوق كلذ نمو . راكو ارماث نابلو

 كمسلا ديصي نأ كاعسو ديدملاو فزملاب لغتشي نمل داةدحو فاكزخو ل ا

 هنم انرضحي ال ليلق اهنم عومسملاو اندئع ا ,بةف لعف ةغيص اماو (82 ٠

 سابلو ماعط وذ يا سمآ ”معط ”لجر موق وهو ةداع نويفرصلا هب لثمبي ام ريغ
 املابغتسا نم مهي يتلا ظافلالا نم الا غاصت ال اهنكلو ةيسايق غيصلا مذهو

 اهنم ةبسنلا ىنعم
 ا ها . كاع ما 3

 هيلع ساقي الو ظذحت ةيعاعم صف فن١ اهانركذ ىتلا دعاوقلا ىلع اهتبسن

 يئافش نير
 الكوب هيلا ٠ :ةكز + جلا ٠ ةيفرشالا ٠ .ايسور : ةيلاعلا طافلالا يلا بنا

 3 يلاعلا ٠ سلحم ٠ 8-2 ةهيواد ٠ ل ع ةعيبر ٠ 3 500 ةورسس

 ارت نيع٠ محل ثيب نيدلا تيب٠ درو زاللا» رهزلا هام ٠ ىبفأ ٠ ىسوم٠ ايناد
 1 الا 000

 ا اع سس



 ا ةا/

 فكرا ىلا ةبسنلا_(5)
 ١ ء١ 5 »ا م ا 2 1 .٠ 5 ا ْ 5 8 7

 | تمنلاب ٌييقرمو ”يسقويلرما «لا ةبسنلايف لاقي و سق ٌدرمأ هيلا ةبسنلاس يقل رم
 ظ : يمرض مد الا ومرح 4 : تومرتف

 ظ ”يلهيت 01 ”يناللا ميت 0 تاللا ميت

 رضع : د م : يدع اذ
 1 ةيرمص + . : :”يرالادبع : ا
 | هيك: >2 423 ةيركيررا . ا
 : ةيدروام : :  درولا ءام

 ةنغام ماعلا قاحلاب مما
 ظ *يردأاللا ةفرطنملا ءايلا فذحي ٠0 ٠ يرخأاللا

 (دلوم) يربو ةيناربد : > : م”يرقردويرقريد# 2
 (دلوم) ةيلاطعرد 1 يرطعرو 0 هيليع وج

 (دلوم) "ينانقع 0 : * يي وينقنع 5 ادق نبع

 اق هل »و ناكن اف ”هالعا ةروكذملا ءامسالا ليبق نم مسا ىلا ةسنلا تدرا ارا

 امهناك اعمنيئزجلا ىلا بسن:نا كقوذ نسح ةاعارمدعب كلف درت مل ناو كلتف ةظوفحم

 ىبلل|نمأو ةنمعا كلذ لك يف اخ وةمامهنم توخنم لابو اهدحأ ىلا وأد

 عومجاو ىتثملا ىلا ةبسنلا )٠١(

 .نكاسل يفارتجلك م خباو ىنثملا ىلا ةبسنلا غّوسي ىنغملا ناك اذا
 ُُط مجملا لضفي نمل يف 8 راي لج يراصن الاو نيرا

 رنجلا ءامسا اماو ٠ هيلا بسناو درفملا ىلا درف لاو امييلانسناف ب

 دئاوعو يماملاو ”يجافتوير# وحن ريرغت ريغ نمابلظفلب اهيلا بسناف عمجاو

 رج لهو ةيبرع قالخاو ةيموق |

 ةيسئانك روص لثم نع ءابدالا نم نوريغك جرحتي فيكم عن الو ظ



 اطبخ

 يف درطم فيقختلا اذه له '(") فيتا اذه يف ةفينح ىرحم ترج ةءالعا

 ام ىلع ساق قوذلا هيف ىعاري امناو ال (ج) ةلصفو | ليم ]11

 ةريونو ةليو رك فوجالا وا ةْيِمأو ةقيق فعاضملا نم يراك امو« ربتشاو درو | 00 اا و يضل أ و يم وما ا ء.

 أ ءاملا ”هنم فذ الأ

 سو 2 5 المسا 1 : 1

 ٠ ديّرأد ٠ ميت ٠ نينح ٠ ليقع ٠ ةقية>ح : ةيتالا ظافلالا ىلا بسنا (5)
 0 1 1 ١

 ةسيور٠بيلد ٠ ةريمأ ٠ بيرع ٠ ةريهاز ٠ نيسح ٠ ديعس |

 رخآلا لبق ام هيف روسككا ىلا ةبسنلا_(8)
 يمعشاه هبلا ةبسنلا مشاه رق يك هللا نقال ا 5 5 1 05 . 1

 نا ا » 5 ا 5 . .ا» 00 1 ب

 | 00د وصامل: ١> يضاق د لإ الا
 هد 02 ع 7 ٍه

 ىلغتو لص 2 7 ودو 5 2-0 7 1

 الا دم

 ةرسسكلا نا نولوقي نييفرصلا نال (ج) ثحيلا اذه تدقع اذا )١(
 هس ٍببلا اذا ةفطاف ٠ ةفغلل ةنتف بلقث نا ةبسنلا دنع ينبني لئثدو لبإ و دبك يف

 ٠ملكنلل رايملاو رسكلاو متفلا زوجي هنا لوتن نحنو ٠ لصالا ىلع ةاقب رسكلاو حئفلا

 "يلب إ يف اك حشفلا نم ”فخا تايكلا ضعب يف رسكلا نوكي دق لب
 نويفرصلا لوقي ام ىلعال (ج ) ةبسنلا دنع مثاح نيش حئفت له (؟)

 لصالا َلع ةانب هنا نع الضف فخا رسكلا نال كلذ ىلع مهةفاون نحنو

 نووي نويفرصلا (ج ) ةبسنلا دنع باغت يف ماللا حنفت له (؟)
 ىلع ةظناحلا عم ”هنال رسسكلا رات نكلو كلذ ىلع مهقفاون نحنو رسكلاو حئنفلا زوجي
 فخاللا وه لصالا

 غم ةريسلا ةفخلا نال ءاوسلا ىلع اندنع نازئاج رسكلاو حتفلاف يضاق يف اماو
 نال داعتيف لصالا ىلع ءاقبلا ىلا ليملا اهلباقي حبتفلا



 (1 7 ىسقأ روصلا هذه يا (9) يلع ىلا ةبسنلا يف تلق اذام" (1)
 | باق زوجي اذام اذا (4) * :يوبط وا *ىبط ةللخا نيتروصلا ىف

 أ لهن ةيئودب ثءدب ىلا ةبسنلا يف تلق (0) ' ةبينلا هاي لبق اواو كلا 1
 أ ”فخا ”وءدب يف كي رمتلا نال ال ج) اذالو "يول َدوْلَد ىلا ةبسألا قل

 ظ رهاظ وه اكواد يف كي رتلا نم ناسللا ىلع
 اواو ءايلا تبمللتف 03 1 "يوت 0000 ىلا ةبننلا ف تافاذا

 أ اهناكسإ نم ظفالا يفىعشا ”هناف حشفلاب واولا كي رت تاذ لثمو ضيا ةفخل )جز
 قود ب كردي و عبطلاو يلا وعذي ما اذه

 5٠و دغ7٠ودغ ٠ 'يلقلا ٠ 'وضنلا دولا : ةين آلا ظافلالا ىلا ةيسنلا ام (0)
 ا ةودع ٠ ةو'رذ

 ةليعفو ليعفو ةليعفو 00 نابل 0

 00 5 7 9 5 ف 4 1 ا

 قي ورحب 51047 يا عل ينيدم 5# : هيك

 - ن1 2 ١ 8 ها 1 م هنو هكأو »و

 قمرفو ىش رف ٠ ةلرثأ قفنو ىقيقت " فهيعت

 ام 5 ل7 امر 9

 قىيدر هزندر ىبتظ 7 ةعيبط
03 , " - 0 0 َ 

 ىيمأ ةميمأ يديسر ”" ديسر
5-2 1 5 َ 0 

 يربو هرب ون يلب وز هير

 تالا

 لعالا ىلع بف انيس .(ح) . ..اتشو ينحني قوت ا
 تايوسنلا هيا (5) فيفختل اهلبق امن حقفو ةغلاثلا ءايلا هنم فذحل *يندَح اماو



 00001 61و[ فرس ةثالث دمهةددشلا هايلا تمقو ازا (8)
 هذه فرح له (1) ةبسنلا دنع اهب عتصت اذافف ةيكاطناو ةيقذالو ةي روسو
 | لاكتمالاو ةيلاصلا ىلا 0 ا١) معن (ج) درطم هايلا

 ' اقاردتكساو يلاطأص ةيرددكسالاو ةيماضلا ىلا نايحا نوسسني (11)

 نايرسلا دنع ةروهش»و ةفورعم ةبسنال ةءالع اه( ج) نوالاو فلالا ناتاه اه

 يناقوف مهلوقك اهدعب ةبسنلا هاي عم د رتام رثكاو ةيبرعلا يف دورولا ةليلق اهنكلو
 أعم نينعبدنلا عاتجا اند حجرن انناو ٠ ينابرو ينافنو يناحورو ينادسجو يناعحتو

 باغالا يف ةدحاولا ةبسنلا مح ىنعملا يف نيتبسنلا محو ةيب رعلاو :ةينايرسلا
 ف ىلعالا عجرملاو معن جر درو أم ىلع سبقت نال اه 10

 لوقا اك ةينامماقو يمد لوقا !؟ ينالهقد لجر الثم لوقا يناف قوذلا ىلا كلذ
 ”يفلخ لوقا | اك ةيئافلخ بالودو ٠ ةيعمانلاو ةيلبقدلا ىلا ةبسن ”يبماق

 ةلوملاو ةديدجو ايشارو ايبصاحىلا ةيسايقلا ةبسنلا ام (15)

 ةيفاديدجو ةيناشيرو ةينابصاح (ج ) اييلا ةيعامسلا ةبسنلا ام (15)
 نادإبلاو ندملا ءامءا يف اهيلع لكودملا غ ةيعامسلا ةسنلاو ٠ "ينالوحو

 .٠ ةكر ٠ ةيبن ٠ ”يصق ٠ ةيبط ٠ ةيلخ ٠ ”يجيش ٠ يرس ىلا ةبدنلا ام (15)
 ةيليعاممالا ٠ ةيدي#ا ٠ ةيرهازلا

 كل

 ا 3(

 يوقع فو 0 يوبظويو ا يظدي ! ةيسنلا يظ

 "يورعو يورع 0 ةورع يودثو يودَنو قد د .

 يراك يِركو يك : ٠ هب "يود ٠
 يوُدقو يوشف : : ةوش يودبو يوب“ ” ودب

 2-02 ' هكدا



0 

 ينافش نير

 ةقالا 221 بسلا
 7 تع( 9

 ٠ ةناوطسأ ٠ قرح“ 8 ٠ زاحم ٠ هقيقح ٠ ٌةداع ٠ 1 ةلود ٠ ملعر

 يتم « هايم ٠ ٠ ءادع ٠ ءايلا ٠ ءاغلا ٠ انق ٠ ا ىلغل ٠ افق

 ةدعق اكربما * أيقيرف 1 0 ءاينأ ير 1 «يلشصاا ةيناث

 يوقددح ٠ 3 ىلز#

 قوعسلاو سؤالا ةلانال
 ةددشم ءابب موتخلا ىلا ةبسنلا (5)

 يوفص اهيللاةيسنا يقص و هيلا ةيسللا

 وم ةيمأ يو ص

 توون ياو نر , ين

 ”قادالو قذال + < دال 2 يولع ها
 السا + دل الل هةر 1#

 تالاوس

 ثيين أعلا ءان نال 0 اضرا ثلا اذه يفءاثلا تاذتععضو اذال )١(

 ةدكشم ءايب مومخلا ىلا ةظفللا تراص تفذح اذاف ةبسنلا يف اهفذح بجي

 ةفرطتملا ةئلاثلا ءايلا تبلق اذام "ىطو "ىح ىلا ةبسنلا يف (')

 اهلصا ىلا امتددر: (ج). .ابلبق هيلا تامحأذإم ١(
 ةفرطتملا ءايلاب تعئص اذام ةيفصو ينن ىلا ةبسنلا يف (4)

 هايلاب تلمع اذام (1) معن )ج) كاران كه فلس )هز

 معن (ج) هرطم اواو ءايلا هذه بلق له (7) ابلبق ةثلاثإإ ا



15 

 قاحلالا فلأب مودخلا ىلا ةبسنلا يف طباضلا وه ام اذا (9)
1 1 1 

 نم ةروصقملا ثينأتلا فلاب موتخنا يفزاجام هيف زوجي (ج)
 الا باقلا عم فلالا ةدايزو باقلاو فذحلا

 امهيففاالا عونوهام )١١( ىرابحو ىدترب ىلا ةبسنلا لم )1١(

 واكل تسل اهنال ( ح) ةدئازاهربتمن اذا (١؟) : ةدئاز (ج)

 قاحلالل نوكي. ىتخ ةيساجللا ا ةيعابزلا نازوالا نم نزو لع ضيا نايمالا سلو
 5 "1: اذا ه

 : 0 2 < 1 يأ

 ىرابحو ىدرب لثم ىلا ةبسنلا يف طباضلا وهام اذا (1؟)

 هيف زوجي هنا حجرنو ةبسنلا ءاي قاحلاو فلالا فذح روهشملا (ج)
1 3 

 ةروصقملا ثينأتلا فل أب مودخملا يف زاج ام ةجاحلا دنع
 هيف فلالا عونوهام )١8( ىركعبق ىلا ةبسنلا ام (15)

 ركذم ( ىرثعبق ) مسالاو ةيلصا فرحا ةسمخ عماهنال ةرورض ةدئاز ( ج)
 00 فلالا فدي .( ح) املاعماو:ئرثق ىلا بسنت فيك اذا .(13)

 ”يوارعبق لوقنف واولا ةدايز زاوج ًاضيا حجرنو ةبسنلا ءاي

 ثينناتلا فلأب موتخلا نم اهلاثماو ءاسنخ ىلا بسنت فيك 210
 اهتابثا زوجيو ةبسنلا ءاي لبق اواو ةزمحلا بلقل 3 ةدودمغا

 ءوتخملا نم اىلاثماو ءابلعو ءاممو ءاسك ىلا بسنت فيك (14)

 ءارحصو ءاسنخ ةزمه (ج) ءابلعو ءاكو هانخ نيب قرفلاام (15)

 ءابلع ةزمهو ةلع فرح نع ةبولقم ملا ءافشو ءامسو ءاسك ةز *و ثينأعل ملا ارغصو

 ”.العا / سس 5 قاحلاالا ننعم اردو قلع لا ءاب وقو

 --- ع يومي



 ظ

 ظ
 ا

١5١ 

 ةدودملاو ةروصقملا ثينأتلا فلاب موتخملا ىلا ةبسنلا يف (5)

 قاملالل فلالاو ةدئازلا فلالاو
 انَخوي هي اهيلا ةيسنلا ا 5 وامس هي رسلساهلا ةيسنلا ع

 قبر ايلا ا
 قل -

5 2 
 ىورفدو يرفد : ىرفؤايوادعسو يودجت ٠ :«؟ىدعس 0 1 يا هو

 | ىوارب>و ىربح ربح يو رب وير 9 ا ١ ل 5 0 , 5 يم ' ا / 1 - , 71
 9 - 2١ ذي ن0 2 1 15 ٠ ح

 يرمو 2: ”ىترتمتف "دراج 0 ا
 تالاوس

 | 1 يي تأتلا ىلا يف (ج) اي وَمّلس يف واولا هذه يف ام 01(

 اين عاب تاور )جر كاذريغابيفروخياوام )0 ةيللاا

 ةئوادعسو اليوالسك ةبسنلا ءاي نيبو اهني ةروتكم واو لآ
 1 9 1 ل فاش تا املا ةسنلااه 1

 أ اصاخنظن كلذلو سايقال فلاخم فذحلا اذه نا(ج) ىلبح ىلا ًةبن ةيلبت
 | هيلع سيقت نرا تحمحا اذاو ةظفحاف سابتلا هيف عقي ال امم اهاشءأو ىلبح ظفلب
 1 كقوذ *عجارف

 | ةروصقملاثيناتلا فلاب موتخلا ىلا ةبسنلا يف طباضلا وه ٠١ اذا (6)
 2 نازرخوةيبلا ا لق يكاد ١ باقث (ج)

 | هن

 ظ هلق ىلع اوزاجا دقو ٠ ةبسنلا ءاي نيبو اهنيب ةر "واو دازتو اهلا

 ءايلا ةسناجلابلبق امرسكو اهفذح
 امهيف فلالا عونوه ام (0) كةربحو يرق :.يلا ةبسنلا ان |

 رخآ يف دازت ىتلا ش(ج) قاحلالافلا تام (غ) قاحلإلل (ج)

 ايسامخ ةلمجت يعابرلاو ايعابر هلق يفالغلا مسالا
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 نول يفاةئم ىلا ”يورا ىذلا*ام ”(9) ”يومّدو ”ةيومق ( ج )
 يه لبال(ج) ةملكلا لدا نم ةفوذحلا ماللا يغواولا مذهله )٠١(

 نووتي 5 ىأم ةئم لصا ناف اهنع ةبولقم

 )١١( انايحا ةبسنلا ءاي دعب اهنودي زي ىتلا ءاثلا هذه ةدئاف ام ! ْ

 ةيشك تازابتغالا نم اهانعب وه اموا.ةير ,دصملا ىلا مسالا لقتي ام ف (ج )
 وا ًارعاش هنوك ةفصوا ارجوا يهون ةفصادنت ةيمولعمو ةي رعاشو ةيرجحو

 رج لهو را

 ةرسك اهلبق ءاي وا ةروصقم فلاب موتنحلا ىلا ةبسنلا .(©)
 ٌةئوداقو *ىضراق هيلا ةبسلا ىضرق ”ىرصعابنا بدلا اع

 مي يروج, م0 ينحل
 00 اضل دف و . ها 1

 يودفمو يتفم يتفم ينعم ىنعم
 ا 8 0

 لالا وس

 اذه له (") ةبسنلا دنع ةعبارلا فلالاو ةثلاثلا فلالا ٍتبلق اذام )١(

 اذامو ةسماخلا فلالا تبلق اذاد (5) معن(ج ) درطمو يسايق بلقلا

 فذحلا ما نييفرصلا دنع رهشا بلتلا له (5) اهبلق ريغ كا زاج
 مسالا كا ) سوقنا ىل ةسنلا يف كا زوجي ةروص أ ( ) فذحلا(ج)

 تفذح ( ج)ةيناثلاو ىلوالا ةروصلا نيب قرفلا ٠١ () ( ةرسك البق ءايب موعخلا

 ةيناثلا يف اًواو تبلقو ىلوالا ةروصلا يف ءايلا

 ٠ يزاغلا ٠ ىدغنملا ٠ ىجت'رم ٠ ىزنم ٠ امح ٠ ىدن ٠ انَق ٠ىتف ىلا بنا (9)
 ىنثح ا : يردانلا

5 



 امك '

 ظ -  ةدكشملا ءايلا هذهوم بوما رخآ ةكرج يهم (4) 777

 1 هيلا بسنت امدنع تيناثلا ءاتب موتخملا مسالا نم فدذحن اذام (5)

 | ةبسنلا ام (7) معن ( ج) ةبسنلا يف درطم ثيأتلا ءات فذح له5)
 ظ توريب * ناثع ٠ حافت ٠ ةنامتربق ٠ ةعبطم * هيل لإ

 ظ ظ يفر لع وسام رشبالا عيمتلا لإ 75 اح لالا .صصلا 1ةيئلا
 ظ نيفوح دعب ثيل اب مول لاو

ْ 
 | ىيتمو 0 ابيلا ةمدنلا 33 "يوب 1 اا ةيسنلا 1 |

 ل ل
 ؟يوَل ع "ا د 2 0

 | ينشي وشو يهيفش" ةفش

 "يوم ل ةيديو يديويودي ا

 'يوظ فل ”يونبو ”ينبإ "ا

 يبم عم ٠ قا د يال مك اهيلا ةبسنلا ل

 تالاوس

 ا لك (ج) ملا يونسو يومدو يوبأ يف دارا مذه تءاج نيام [!|
 يف اهنودري ام ياو ءاهوا ءاي وا واو يش ةفوذحم امال *هل نوردقي فورحلا يئانث مسا
 ةبسنلاو ريغصتلاو عجاو ةينثثاا

 تس دك ١) اهارحأ ىرج اموةَنَس ىلا ,تبسن فك

 ىلا ةبسنلا يف تلق اذام (58) -يونب وا "ينبا رهشا نيظفللا ةيأ (5)

 عا ”يديو رهشالا وهيودي ( ج) رهشا اهيا (7) دب

 أ نولوقيو امهيلا ةبسنلا يف رخآلا نوددشي مهناف وأو”مك لع سايق رخآلا ديدُشَتب

 ةبنلا يف لوقت نا زوجي اذام اذا (7) زئاج م ينو بجاوول يف ديدشتلا نا
 | جمالا وع كلذ ىلع هانبو عئاشلا وهيب (م) ةيدوةسق(ج) منول

 جوجيج دعب جدج د -



 3 اين طال. ٠ يه سما ةديصق تسمن (0)

 0 اهاوس اها حيبصاو رميظن نممدقل ام تقافف (1)

 ا ايذاي تلق ان ىلا - "لفناولاق امىلارظنت الف( )٠١

 ةركاذلل

 كل قوريام تايبالا هذه نه ظفحا

 نوعبسلاوةسماف/ | ةلانملا
 ةسنلا باب

 ىلا ادشاو ةلالدإل ةددشم < ءايامسس الا رش ١ نال ف ةيذنلا

 / 0 أي اك اهماكحاو اهنم درجلا
 ثيزناتلا ءاتب موتخلاو نيفرحلا قوف رخاالا ميرصلا ىلا ةبسنلا )١(

 ار ادمعيلا ةيبدلا ةليارداع 0 هيلا ةبسنلا تسي

 ا رفح د يملاع : ملاع

 قوادجم - : ةنولدحي 3 رهازأ 1

 ةيفوماست : : ةنررتسف نار :نارزحا
 تالا

 2 ايوب امهياو بوسنم نيظفللا ةيإ# ع 0و تب

 تقحلا اذام (") هالعا اهيلا بوسنملا ظافلالاو ةبوسنملا ظافلالا الا



 أ سايفلا ىلا اهدرف“ لاو ىلوالا وهو اهذوذش ىلع اهلمعنساف اهيلآ تِهّْتحا ناف سايتلا |[
 4 :نصِتو

 (ج) ليصفنلا ىلعريغصللا ءاي دعب امماكحا ام (15)

 ةعّيطل شينأتلا ةمالعب الصتم وا ليج” قرط ريغصتلا ءاي دعب ام ناكاذا
 00 ةدصو نلميلسو نامسك املع نالبق كلاب الب ىميلسو
 ' || دكح لع قبب ةناف”يويدك ةبسنلا ةمالعب وا باحْيصأكع جلا فلأب وا ناشيطعو

 رسكيف الاو
 ببجتلا وا ليلقثال وار قمم (ج) 00 ءيش يأل 1

 ليل الا (ننالومت يرد يشيلوقك م يظعتلا اميرو

 يئافش نير
 . لازغم ٠ ناوبك ٠ نأكفنم هير ا ناح'رسر * 5900 رغصم وهام

 ٠ مصاوع» قاين. ٠ لامج ٠ 0 ىح'رج ٠ تايبظ ٠ قئاقد ٠ تاك عرقأ ]
 :تاللشاف .ءالضف 0 ةراخ ٠ تابحاص ٠ باحصر ٠ علضا ٠ لامأ ٠ ةدمعأ |[
 ٠ نيزاوم ٠ ةيدأ ٠ لمانأ ٠ عيضاوم ٠ نالزغ ٠ تامامح ٠ تامامح ٠ لضاوف |[

 تارك ٠ ىَرع ٠ ريناند ٠ ةيطغأ

 ٍشافش نيرق

 'هربكم رك ذو يف و ريما لق لذ
 سدا ىو

 + الب“ "يحلل كايذب بيحلأ ممر هت ثول 0) .
 و 1 8-2 هد

 بيرشلا نم يمظلل يشأ نتج يف يرو نم لجأ (0)
 ه7 7 0-0 0 - 0 21

 يزف نم ةنئربا فيوس الس يطل ا
 00 4 7. , 11 هو .رال

 بيصن اهليصو تي يلاش يداوفتبسفاهريججتطس(؛)
 و . < سدو ب ه- و سما ا ا

 يطا ثو اليلع ف رصف ىعيس>يناحبص اايتنضأو (5)
5 

”- 



 ام5

 تالاكَص

 )١( فذحلاب ؟ مامتوالاب سي د'رّدو بيل ءو نوبزيح ردصم وهام 89
 رادلا نيزو رونلادبعو هللا قزر رفصم وه ام )0
 اهوفلاخ ما ٌةدعاقلا ىلع لوصوملا ءامساو ةراشالا ءامسا اورغص له (*)

 يف ةفلاخلا هجو ركذاو كئاوأو ىلوأو يتلاو يذلاو اتو اذ اورغص فيك (4)
 ادعملا نال '( ج) ' اذاش بنل لعفا ريغصت ببن ازال (0) اثم لك

 ءانمالاب سك
 دئاوزلا نم ديزملا مسالا هيف درجياموه ( ج ) ميخرتلا ريغصت وهام (1)

 ىمايقلا مريغصت يف توبغال ةحلاصلا

 مالعألا يف ابلاغ لمثي(ج) ريغصتلا اذه لممعسي ىش يا يف (9)

 ؟ مجلا مسا ؟ ةلقلا مج 8 ةمالسلا ل اك )0(

 7 عنا هبش ةرم كما عما رغصي فيك 60

 نويفرصلا اهافغأ يتلا ةدصتلا ةض ف ام. (14)

 هئانب يف عجرملاو ال ( ج 2 لع لكن مةلوعف وا لومف نزف ني ل اه )١١(

 ناك الا 'يف*”لوبقم ناسالا لع ةفينخ وه ام ءاقعنأ ف قوذلا ىلا
 *ي دو ”يلعو ”يبصك صقادلا. نم ليمف نزو ىلع ناكأم ترغض اذا (1)

 نيءايلا ىدحا فذحا ( ج) ةففختل لمفت اذا 0 ءاي ثالث هيف عمتجي
 000 م مص ,ريغصت يف لوقاو نيتريخألا

 اذافءانكو ءادرو ءاممك صقانلا نم لاعق نزو 0 ناك ام ترغص اذا )١(

 تاءاي ثالث هيف عمشجيف ى دم ا 0 لوقا نا سايقلا (ج) هيف لوقت

 00 نم“ ةلدبلا ءايلا 0 فلالا نم ةلدبملا ءايلا ةيناغلاو ريغصتلا هاي ىلوألا
 هيلا كرا آلا © سك و ”يدثرو ؟ئيم لاقي و نيت ريألا نيدايلا ىدحا قذجت
 . ياه لاقي و ساينلالت ثينتا ءان ايقحلتف يف الغلا ىلا دوعت اهنم ءايلا فذحي

 ناين نامل نان زاعمو ردسي هناا زولصلا يف لاتب اام١ (1+)

 | رحي رفصم اهنا 9تاقتي (ج) يولي ينكر نالبا للا
 أ اهتفلاخل ةداش روص شو ةملغوةيبصو ةّيشعو لكم لجرو ناسناو ءاشعو ب رغمو



 ظ تانهيرادو تابيتكو َكوَمِلْيَرَفَ

 أ ةحنيجأو ةَمِلَع وحن نولوقي !؟ اهظفل لع اهرغصت نا كلف ةلقلا عمح نازوا اما .
 ظ ريغصتيف ايلا دعب ام رسكتت باخصاو سنقأو ةحدجاو ةملغ ريمصت باحصأو سلو

 ظ لامفأ ريغصت يف هحتث لع هيقبتو لعفأ

 ظ ءانلاب هدحاو ناك" ناف عما هبش اماو درفماكدظفل ىلع رغصي عجل مسا (5)
 أ قروو 26 ريغصت تاقيإ هاد تاي رع كول امل ٠ ”ه”دحاو رْغص

 ظ ريغصت نوم جو نويسل 7 روب دهر در ءايلاب هدحاو ناك ناو

 سابقلالا منت ةثي رق عم نكلووظفل لع مريغصت زوجي عملا هبشنا اندنعو ٠ .يختلا

 دوصقملا ىلع لدتو
 ا

 ث

 ريغصتلل لوعف نزو يف

 ميلا لقول قا رك او اكتمل انتنسلا لعد بكلانا جوريفرسلا ةلخأ نر لا

 ثا نادمحو ادمحو ا دماح ةعسا ناك نمل دومحو بدبح هعثأ ناك نإ .بوبح

 ههاديع .: 2 -:ويعو. ماس وا ملس 0, مولا
 تالا 4 ا

 ليما: يراقب ل رطانامبم
 ةئيمأ * : ا سويلاط: : : سونطو '

 أ يذلاو. ٠ سكعلاب “وأ ثنوملا ريغصت يف اهوكزتو ركذملا ريغصتيف ءاعلا اوداز امبرو
 ا نزو اما وهف (طابتعأ انتنلا ىلع « يجي م ريغصنلا نم نزولا اذه نا ”هلوقث

 نيلمحلا :يا ىلعو عبطلا هيلا وعدي نزو وه وا ليج دعب اليج انلبق نمع ”انلقاعت
 امي «ضخساو ةريغ اهلغتأ ناو اهرابعناو اهرك اديلط بيب رينصت ةنيطوم هانلمح

 1 ع 3

 هجمومهل



 |! م4

 لوصوملا ءامساو الا ءامسا ريغصت 2

 رغصم فن اولاقف كل ايتو كايتو ايتو كل اي دو كاي ذو ايد ةراشالا ءامء|نم درو
 كتر كيتو فو 53 كاذو اذ

 ”كئاوأو ءكالوأو ء .الوأو ىلوأ رفصمي اولاقف كَل كالو 131 ل 0

 اولاقف تآّيمللاو َنوِبَذألاو نايتللاو ناَيَذَللاو ايثللاو اًيَذَلا لوصوملا ءامما نمدروو

 اي ذإلا مال مض اوزاجاو ) يتاوللاو نوذالاو ناعالا» ناذللاو يتلاو يذلا رفصم يف
 ( اهعورفو

 ةدعاقل اقلام قال فأو ساو رمجصتلا باب نم كلذ بس لال كسا

 ةفراعتملا ريغصتلا

 هد-همومهسل

0 

 .خرتلا ريغصت يف
 دويسأك ليم ىلع يا ةدعاقلا ىل ا طوف الاول كويلو ناولألل يذلا ليف

 دّيَوس اولاقف هلوا نم ةزلا فذح يا دخرتلا هيف اوزاجا مهنأ أ ىلع جريعأو ضنيبأو

 أم رثكأو ٠ لكأو جرعأو قلبأو رقشاو 00 00 جرعو قيل و ريقشو

 مالعالا يف كلذ نوكي

 دومتو دماحو دمحاو دم يفدْيَِمَحَو روفصع يف رفيصع محلوق ريغصتلا اذه نمو

 دنع الا لممتسي الف م نمو سابثلالا هيف عقي ريخالا اذهو مللا دامحو دمحو ديمحو

 هيلع لدف ةنيرق عمو ةرورضلا

 حلا نست
 و درفلاك فل يلع رفصي ثنا وا ركل ناك ءاو ماسلا عا لا (1)

 ىلع يقب . : تاداينهو نودبب رك عما ةمالعب ”الضعم ريغصتلا ءاي دعب يذلا فرحلا

 . تانمُي ومو نول فيو مر الاو ابعم هكح
 ركل ناك نا نودلاو واول, عمجي مم رخصي و مدرفم ىلا درب رسكملا عن ا 60

 (ن وايجار اهريغصت ناف ماردو بتكو ءالعو لاجر وحن ءانلاو الن لاو لقاع



 | مل

 نوعبسلاو ةعبارلا ةلانملا

 فرحا ةسجملا قوف ناك امريغصت يف

 ةدعاقلا لع ه هيف رجأف' هريغصت 'مىسل ملامو عمس امس ريفا هريغصت : عومسملا

 ءابردنهر ةهلاغم بلقلاوا تابث 7 غو فذحلاو مام هللا يف كقوذ نسح «رّتعأو

 سايتلا َلَع ىلزب 80 ”وخو ٠ يا ىلعا اهرغصت كناف سومطيعو نار ةعزو لزرَف وحو

 فذحلاب سيميطعو ا مامتالاب سومطييعو ناَريع زو فذحلاب لزيوخو ماهالاب
 بلقلاو

 ةبكرملا *امسالا ريغصت يف
 ىلا جافحت امّلق تاّرزلا رفكو محل تيبو نيدللا زعرو هللادبمك ةيكرملا ءامسالا

 لقو هكح ىلع يناثلا قب ةرأو ينال لايم لوالا ءزجلا رغصف تجتحا نافااهريشصت

 تايكلا ريفكو مل تبي و ني.دلا زيزعو هللاديبع ||

 يجللا لعفأ ريغضت يف
 رعملاو لاضلا َنكئايلْذاه نه انل ندش ناز غيم ماي اولا

 ادي 0 7 ام اولاقو

 اولاقو امبيلع نودلول | س نسارجللا ١ د الا ب ا عع نا ليق

 يف'ءوريدكو رخآلا لثمن م ريغصتلا:ءايتدفب اماه "لجأ امو [ديز لح
 حالا وصلا يف ر .غصخلا ءاي دعبأم حئفت نا تنص اذاو كالذ يف مهعباتف وربيغ ١

 نيظفاحلا دقن ”ىئخت الو كلذ لمفأف رسكلا نم ناسالا لع <فخا فلا دجت اهي ْ
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 اهارخم ىرج امو ةيسامتنا تادّرجلا ريغصت يف

 | 0 تلو قي فرالا ةسفخ نما ناك اماحارج يريوب

 ىلع رغصتف تادرم ملا اما٠ رادو بالودو كاشو ليدكو رونصع وم

 3 ريفسو جريفس 0 نيتغيصلا يا زوج ليعيسف وال مسفر

 و كليب ري يف نزول 1 رغصتف تارا أو لجرفس ريغصت

 لجرل مما رِيصع وحن اهب يبس اذا مف ايف زوجي دقو
 دنع هب عفتناو كلذ معاف ل

 ( قوذلا ٠ نسح لع أذ متعم ةحاحلا

 واكو
 1 ضن, له .(5) ريغصتلا ددع يماما درحلا نم فذحت اذام )1(

 ممالك فصي له (؟) درحلا رخخآ فذحت امر يغصتلا دنع ذي زملا يماجملا
 الف ىنعملا د ا د ا

 ٠ توقأي ساكرك ٠ ليدنمر٠ بانع» قاد ٠حافت٠ لمعَذق رغصم وهام (؟4)

 ( راّتِوءلصا) رايد ساعت 1 (ملَع) تا ناهنع ناجرم

 باَطَح 000 ةزوسرا ا داتسأ : نوطان ٠ لازغم ٠ ناطيش

 #2 خ#؟©؟©|©“”© إس ||| آت #آ]ظ] ]| | ههشهش 091 © س؟بُّ؟![©؟ب[ب[بيٍب ب د دبأ؟إأ+؟7٠ب7ب

 .٠

. 

 .٠ .٠

 3-2220 ااااا7تتت2تتت22تتتتتتتتتتتبتبت7ب7-ب7-بب7-ب7-ب-ي7ب9تثت--



 جم
.0 

 تالاكنب

- 
 | هتمش ( ج) 0 وهام )3 ديو فو مدرةصم وه ام )1(

 ملا نيذه نم لكنيب قرفلا اما (©) ةيخأو ةتبيخأو ةيئبو
 ءاب رام ةنرذمل ماللا اهيلا تد'رف نبا ةلساعم 00 ةد 0

 | سعشيفن نيسلاك الات انرح اهيف هاش انربتعاو ةسّيم ةلماعم تاهو ةدبنب اماو ريمَصَتلا

 ' ةثيخ.أو ةيخأ يف لوقلا اذكهو ثينأتلا ءاتباهادقللاو

0 0 0 

-. 

 0 لاب تاقحلاو ةيعابر )تاني 0 م

 لاقيف ل - لر ابك 0 ترد لازغو زوجتو لوجسمو ليلا
 ب٠ 1 ليو يع ةديعوسساو لكسهو لأي دع ذأ لويدج اهيف

 لطمومهسل

 تلات

 كالزك اراض نكو ليدجو هم لصاوطا الإ |
 ين الا ظباضلا ظفحا (؟]
 يف مغذتو اي واولا لقت نوكسلاب اهها دحا تقبسو ءايلاو واولا تعمشجا 8

 ىرخألا ه ءايلا

 بورغ وأ بيغ ىأ ب َبارغ ضمست ني رغ نأ نا )م

 لصق ٠ رفصع ٠ 2 .ةيلاتلا ءاممالارغص (4) ١ ةئيرتاإالنم(ج)
 4 ٠ عقارب بيبح ٠ مسيم ٠ بجاح + رخآ . ريمأ ٠ لقاع ٠ باثك-صيق: نا
 ةبببل ٠ ةديردج ٠ ةمطاف٠ بدي ٠ ٌتلخ ٠ بابو

 هاهجممههسل



 تيوبو بيو تيبو بان ريغصت يف لاقيف
 ريغصت 0 ةدشك هلعف نزو ع 52 يالغلا كناوملا اماو

 اهنودب وا ةرهّزو ةقروو زيكا ءاتلاب 1 ناك ةآوس ةارع ادم

 0 سمو دنبك

 ريغصت يف لاقيف قالطالا ىلع اي همالبلقت 5 لكما رغص اذاآؤ

 | ولع تنارملا نمى مرو أصع ريغصت فو ( 0 ةذ ركذللا نم اشحو ىتف

 46 قاحلاب ة 0

 تال
 ممالاو#يثالثلا ركذملا مسالا رفصي نزو يا لع (؟) رينصتلا وهام (1)
 انيأر يف ةزئاج ( ا مأ ةبجاو ءاعلا هذه ةدايز ل اه م( يف الثلا ثنّوملا

 وريغصت ددع دري اذام يلإف ايواقم مسالا ناك نا اذل (5

 وهاق نيعيلصا كايوا ًاواوناك اذا (1) 2.2 كلذ ريغ هيف زوحي اذام ()

 مال نصي اذافف رخآلا لئعملا يئالثلا رفص ان
 6 راغ ٠ 0 بياذ ٠ افيس ٠ ةيلاثلا داممالا تمس هع ا

 000 "بل ا يع تاتا 0 د

 ليف ” ليلا“

 مسالا 0 ناك نارين 015 1 ةرذلا 18 درت

9 

 0 و
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 تالا
 ىلع لثمو ةلقلا نازوا يغام (؟) ؟ ةضيقن وه ام 9 ةلقلا عمج وهام )1(

 وهام (؟) عمتجا مسا وهام (") كددع نم ةلثماب امنم ةريهشلا ةثالغلا

 044 دويفم نم لا (5)  ظفالا ةهج نمامهبي قرفلا ام :(8) عمجا ةبش
 نم له (7) اذا ظافلالا هذهيامث ٠شبج ٠ليخ ٠ بعش ٠ ةليبق ٠ موق

 [ذا نوكت اذا ٠ ناكريما ٠ د6 ناقل لئقر ٠ طبق ٠ برع هظفلل درفم

 فاصفص .« ني: ٠ 06 ثخ ٠ارقب ٠ جاجد درفموهام ()
 ثينأتلاو ةدحولل | ايسالا هذه ا )1(

 ةدحوللو ةنوديزو ةلينوحن 0 >ىجن ءاثلا نا ملعا ب

 ( ةجاجدو هل

 ذجانمو ءاسن نع ليق ام ةصالخ كدنع نم مالكب اهافش ينربخا' )٠١(

 ههبشو عمجا مسأ نم لك نم ء ءاهما ةرشغ كرافد لع بشكا (11)

 نوعبسلاو ةئلادلا ةلايملا
 ريغصتلا باب

 ' جتفيو هلوا مضيو مسالا يناث دعب ةكأس لاي دازي نا وه ريغصتلا

 ظ ىرتس ام ىلع ماكحا لف ءايلا دعب ام اماو هينآث

 1 ةيثالثلا ءاممالا ريغصت ف

 | لجر ريغصت ديدحَو لير وحن لعق دزو ُط يئالثلا ركذملا رغصي

 | باب ريغصت علو 59 هلصا ىلا در ابولقم هيناث ناك ن اف ّدخو
 :يعرفت كولينو 0 .هلاح ىلع يتب نيتيلصا اي وا اواو ناك ناونبنا“ ظ

 ساللا نما دنع و واو باقي نا يلصالاو بولقملا الك يف زوجنو تيبوزوأ
 جبس سشسللللعطط
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 هذه لاثماو طهَرو رفتو ةعامجو ةريشعو يآ ةليبق نا اندنعو

 عمج غامسا يا موق باب نم اهلك ظ
 || ءاتااب هدرفم هنع زيتو عجللا ىنعم نمضت أم وهو عمجا هبش (؟)

 ظ غرف وك راو ءورك هلي لاب واةمامحو ةقرووةرجاهدحاومامحو قَروور شك

 يجر فإو ير و يور مع

 06 هنال ىلا سنجلا معسا ريخالا اذه يمس نا ان حصيو

 ا | وذ نيستريغ نم ريثكهارفا ىلع قليل هدحاو ملا اذهو ل

 شبا ىلع ةرورض م
 امي قرفلاو 'ههبشو عما مساو سنجلا مسا يفثحبلا نارفاخ و

 ||| قطنملا لها ثحابم نم ين يتلا ةيونعملا لئاسملا نم ةقيقلا لعوه
 ةدئاف نم ولخ "ال وهو ”هانرك ذ امب انيفتك ١كلذأو

 ةقهم ةهاكذ

 ةيناثلاو ةأرم | عم ج ىلوألا ناااولاقو ذجانمو ءاَسن ةظفل انأ اودروا مهنا ملعا

 ” اورد 86 مح ءاسن نا اندنعو٠ لقنلا لع صرح لقعلا اوطلانفدلخ عج

 نم وه وا مايالا رورك عم نيس ىلا اغلا هيف ا ثنا ”هدرفم ناك ارف قيقحتلا

 ض 3 0

 : سايقلاىلع ةأرما انءمج ولو لقعلا هلبقي ال لوق ٌةأرم اوهءان درفم نأ لوقلاو

 عمسي مل ام وهو تارعإ اهعج ناكل

 نا يإترن نا "الا اهب ذجانمل ةقالع الو ةدللخ اهدرفم عمج ةش ابنا انادي داحامإو

 "هل نا 0 بودلا ن 5 0 ذجنملاو ا

 ' 5 ل كلذب
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  ناف ( رفسلا يف : نييحطصملا ةءاجلل مسا) ةقف 'ك عومجل ةامعتسملا نأ زوالا

 اهدارفأل ”عججال ةءاجلل مسا ةقفرف هيلعو ٠ عوج |نازوايفي لس ْ

 | ناموق لاقيف تادرفملانم مريغك عمجيو ىثي هلا رابتعاب) درت مل 6

 دارفا عون وه .4ف لا نكلو ( قفرو ناتقفرو ماوقأو 1

 | ا/ا/

 نرفع اه 0 تاحالطصا نايب يف

 4 0 عمج هش (0) اها قل“ -(1)
 ةرشع ىلا ةثالث نم لوانتي يل مهلا هدد دنع وهو ةلقلا مج )١(

 شو ةعغبرااهربشأ هلا |

 ( عومجلا رداون نموهو) ”يبصو مالغو ىتفعمج ةيبصو ةملغو ةيئفك ةلعف

 فيغرو دومجو بيدن عمج ةفغارأو ةدلعأو نضال ةإعفأ و

 علضو نيعو سفن عمج ماضأو قريع أو سف لعفأو

 بانو بحاصو فيس عمج باينأو باحصأو فايسأك لاعفأو

 وب لف الام ةرثك عمجو 10 عمج نيمس ىلا عجلا ةمسق نا رعاو

 وا ةلقلا لع لدي افا ا ةخالا يف درطي ال يكحت هل

 ظ الا سيل ةَبعصت ىتلا ةئيرقلاب هر 01

 ظ درفم ال نكلو عمجلا قعم نعمت |م ةناب ةنود”دحيو عمجلا مسا (؟)

 0 فاك وا المو تعشو موقك هظفل ن4

 ريف ةلمف نزو لع ف ماو - ءاقفر يفرم كاف اتلا ل

 ا و جاب نم ناك عجبا مسا نا هلو لا



 اا/ك

 ١6-00 ب ب ل ب ببي ييييبيبييايي-يبببب- ب لسللا

 يفافش نير

 هياعممجت يذلا نزولا ىلع اهعمج يف تسلا نمو ةيلاتلا ظافلالا عمجا

10 قا .ه 2 ذيمل
 ٠ سايقم 

 0 ا عما سك ع
 0 زاره ٠ ناسا 2

 ٠ ةماعرد ٠ 5

  7راني ٠ 0

 قودنص ٠ لاوقأ

 ةصراق

 ينأي ام يف عومجلا ىهتنم ةغبص ام

 ماَوألا ةعطتست ماع تال 00 نوفا

 لفاج مالظلا نأ او يِرْسَأَ
 املا هتانعأ ناني لصتو

5-7 
01-7 

 ل علا م 4 ارب
 مراوص حابصلان اوووذغاَو؟

 د 5ص

0 0 

 هماجل لحي مل داوج ينِإَو ؟

 هل فرش ىتفلأ سبأ يفناك ناف ؛

 ابتانكو يفر هاما 2ك

 فردت ىبمأ يف ينوي ساني 1

 هفأرصو نامز اب يفار ,ةعأ لاطوا/

 قيلكش يينأتا» يقنعناب ولف#

 111 دضالا فيلا انف

 لئاصألا يلي راما 0

 لئاوقلأ لوفت نم يلاب أ تسلف
 لالالا نكي اههدنر تامولو

 ةركاذإل

 ىلوالا ةعبرالا تاسالا ظفحا
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 ىسايقلا ريغلا رسكملا عجل

 مذه ردص يف ةاديخام يف هيلا انعملا دقيسايقلا ريغلا رسكملا ع جلا

 | بعجارم لك ناززأ نق رن هدم ةطازم قوش 0 ظ

 اهتاديزمو ةيثالثلا ءاممالا عوج رمت نا ذيلتلل ريح و ٠ عامسلا ىلا اهلك

 اهنع نويفرصلا 'ءركذ ا يق اعاروا دمع ىنعتي نا نم اعمج ًاعج

 نب :انسوننم ة هليعس عمجو نايتفو ةيتف 8 عمج نا الغم ذيلللا مش

 كاذ لكو خلا 0 ناوض مص و ةباعحو ىص بحاص عمجو نيفسو

 ةغالا جاع ةناعتسالاو ةعلاطملا ةلوازب ةستكي ام

 لاوس ءامسالا زيت ىلع مهتءارق يف ذيمالتلا نت نطفلا سرّدملاو

 الا فصلا ةساردذيلللا متي ال ثيحب ةعومج وا ةانثم وا ةدرفم ل

 اا ىلعو سانلا نس || ىلع ةيراجلا | ءائسالا عومجب ىل ةماعطاحا دقو

 نبال" نب

 | ما لاس كاذ ذا مهلا ن وكي اذاق مدرفم ؟أاب هيف زيفت رمألا شيا

 لصالايفر 0 اذارسكملاعجلا وهام 5) ارسكم

 0 ا سايقلا اذه نع ين الغلا

عومجا صشام ةءئيصنازوأ يش ام(07)
ذيصلا هذه ن 22 ءاعمالا يا ُِف )8( 

 ١ ة

 9 ليلامع نو للاعف 9 ليعاوفو لعاوف 9 ليعافمو لعافم ىلع عم يذلا ام (4)

 9 لئاعف 9 ليعاف 1 لعافأ

 ا ”ياو عمجا عمجي م له(٠ :

 اهاوس ىلع عمجي ال عومجلا ىغتثنم ةنيد ىلع عمحي

 ' عوما ىهثنم ريغ ىلع ةميركو ةيفادو قباسو موهنمو ةمالعو

 ام نا ةرورمدلا نم له(1١١)

 ةيسايق ال ةيعامس ينالثلا عومح نا | 00

 ا ةماركم عمجت 215
 أ انإ

 ظ

١ 
١ 
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 ْ قراوخو سرا دخو لوانعو عاذقو جراف لاقيف دئاز

 ليرداقو منك د فرح اهوننا لق ديزملا ةيسامللا ءاممالا (>)

 ليلاعذ نزو ىلع عمجت كابشو

 | (ةيملاركك)دوسأو مطب ودحتأو مرك أك ًافوصوم وا ةفص لعفأ باب (0)

 : عافأ ىلع ع

 أضيا لعافاىلع عمجي دق ينالثلانم لصف نزو لع عميج ام « هيبتت

 ردان ليلق وهو راق اوولخا م .لافأو علاضأك

 ليعافا ىلع عمجتاهأر 0 رجامو لاعفأو ليمفإو ةلوعفأ اود بأن(4)

 ذاتسأو قيربإ و ةزوج“رأو دولمأك

 ا ليعافا ىلع عمجي دق يفالثلانملاعفا كو لع ممجام «هيبت» ظ

 :ناقظاو ةماعلا باوصا ممج ريفاظاو تيقاواو نيياحاو بيحاصا ون |

 ةمالعو ةماعو ةباضسك اهردك وا ءافثلا حتفب 008 نم ةلاعف باب 5

 عمجا فلا ةداي دز دعب ةزمه فلالا ىلقب لئاعف ىلع عمجت

 ةليقعو ةمئب 2 ةفص وا هدب رجو ةئيدمو ةليبتك انضر

 ةزمه ءايلا بلقب اضيا لئاعف ىلع مسج اهناف

 عمت بولحو ابوس ةفص وا صو اقو زو رجعك افوصوم ثول !/ لوعفو

 لئاعف لع كلذك

 00 ا

 مركذن مل ام ”هانركذ ام ىلع سيقي نا ب بلاطللو عومجلا

 عومبلا ىهتتم ةغيص ىلع عمجي ام اريثك نا 24ه هيبت لا:
 املاس اثنوم ًاعمجاضيا ممجيأ دِق



 | ا

 | ءامساو رداصلنم(امبنيعةكرح فاالاتخلا ىلع) ةلعمو لبعم باب (0
 ىلعمحجت ابلكاهناذ ةكلبمو ةبتكمو ةماركمو نككستمو حرم و نامزلاو ناكملا
 اهتلال دو ةدحولانايبل اهمال ةرورض عما ددع نذمتت ةلاءفم يف هاتلا اماو ٠ لعافم نزو

 عمجا ةلالد يفانت

 | ةبازعمو راذبمبك ,ةغلابملا غيص نم قي ةلاعفمو لاعفم باب (؟)

 ا بي زاعمو ريذابم اهعمج نسي

 | ١ نيناغد عراجامج نودعو حورجك لوعفملا مدا نم لؤوعفمو
 | لايكمو ةسنكمو ظقلك هل الا ءامما نمةلاعفمو لاعفمو ةلءفمو لعفمو

 ليعافم 0 1 اهلك مل اهناف ةَراقنمو

 عماجو بجاحو بلاقك ًافوصوم امسأ لعاف باب (*)

 قباسو لهاصك لقاعلا ريغل ةفصو

 بءاكو سناعت كنوملا لقاعال وا

 ظ نيكر انو نم زافك ( ]دع 7 لق وهو ) ركذلا لقاعلل ِك

 وذ ءاوذ لع عمج ” مذه لك ناف

 ةاضافك ثنا وا ةهادو ةغاتك ةغلابلل ءانل 6 اوس ةلعاف اباثمو

 ظ ل. اوف ىلع عمجت اهناف ةحراجو

 | ةروهتراقو ةروذاقفإ سوقانو نيوواطو ررطاتك ةلوغافو قوش 0

 ظ ابلبق ام رسكل ءاي واولا باب ليعاوف لع مهي هناف ةفوراجو

 للاعف ىلع عمجي رفعجو ذفتقو مردك اقلطم ةيعابرلا ءاممالا باب (6)

 بيلدنتك ة دي زملا وا لمعَدقو لج'ر فتك ةدرجملا .ةيساجلا ءامسالا تاب

 رخا فرح وا رخ الا فذحي للاعف نزو ىلع ممجت  قن'وخو سار دنخو



 ظ
| 
ْ 

 ظ

 مكحت امهم ةمواعم
 زردملوق فاوروب درع ا

١ 

 هللا

 | وكيف كش بو ضلا نع احيفنص برضن نا ىلع انلمح ام اذه
 يا ل

 يعايق غو ي سايق

 ديز ام وه عومجلا هتنم ةغيصب فرعي و يسايقلا رسكملا عم هجلاف

 نكرملاع) ١ ذيمالتو سرادك ا هدعبامريبكو م ا

 نامدقتملا.نافرحلا ماو ( ماغدالل ةرسكلا فذحتف تاو

 ناحتفيف فلالا ىلع

 ىلع عمج ام لكي هذه عومجلا تنم ةغيصو

 وح لعام 01(

 ليعاقم(؟)

 لعاوف (؟)

 لعام
 للاعف (5)

 ليلاعف (5)

 عاق 00

 ليعافا (4)

 لئاعق (4)

 "ان رادو سلا

 نيزاومو عيضاو م

 2 أولو 2 أوخ

 ريرأ وقو ريطاون

 لواد>و ما 35

 ليردانقو ريئاصع

< َ< 
 لضافأو م راك ١
 1 0 : ع

 بئاكبرو لئابق

 ةعسنلا نازوالا هذه تحت يوطنيف |

 عير

 آل
 ةسردمو سلجم

 نازيمو عوضوم

 ةخبانو مماخ

 ةروراقو روطان

 لَو دجو م'رد

 ليردنتو روفدع

01 

 ةزوج“ أو ذاتسأ

 تك ةليبق

 0 عوجر ا نم اهيف كب الو اهبطيض ف نويفرصلا



١/1 

 مدعو جب 2 2 - - 2 ه 5 خت

 تاّيقلم كلوح مايألاّنم 2 ًاكارش ًالاىَرت لهلمأت
  7 5م , ىو تح ا اب 1

 تاهجلاةعباس توملا ناكل اعبس َنفلخ تاهجلاناؤاو؛

 ةركاذلل
 ةراملا تاببآلا عت

 نوعبسلاو 000

 ريسكتلا عمج

 اهروص نيب لباقيو ة رن 2 ديت

 رحل ىلا جاتنتسالاو لقعلا هدوقي نا نم دب ال ةفلتخملا اّتينباو ةددعتملا

 فلا يف ةمالعلار و ب ةداخ ةمالع ملاسلا عمجلل مكرسكلا عمببل ناب

 ماردو لاطررمم حلادال ةلالد توصلا دمل مس الا يناث دعب دازت

 امد قلضتو زاصو لاب يات مومجلا الا ناكل ليدانقو

 0015 يبالذلا قوف نك نآَو اة رط وطوقر بار علا كري فلالا دعب ظ

 يللا عوج اماَو اذه انموي ىلا سايقلا اذه ىلع يرجت لاز : ال اهارجم

 ايما ةيساجلاو ةيعابر | عامسالا عومج نا نايل لا ع نع ينغو

| 
 ا تانسحل | اهيلع تلخدو ةنمزالا رور م عم نسلألا اهب تبعل دقق هتاديزمو 0

 ىلصالا اهسايق رع كلذب تجرفن ةباتكلاب ةغللا تديقل ابق ةيظفنلا |

 طباوض يف اهرصح ناكمالا ين دعي مل ىتح بهذ لك اهنازوا تبهذو ||
 ظ ١١ * ةحففص اندحال ةغللا يف :لئاومخلا تانك" عجار )١(



 ل6

 ظ ءانلاو فلالاب عمجت تافص ”يا(5) ءاغلاو فلالاب مجت
 ءانلاو فلالامأ ةرميوشو ليجار عمجت اذا .() - لقاعلا ريغب داري اذام (1)

 دع (4) اذالولا زغو ليبجو ليج عمجت اذا )0( اذالو تيل وبار |

 ظ ابعمجاو ةينئجالا ثاغللا نع ابظفلب ةذوخأملا تاودالا ضعب

 | مسالا تعججاذا (11) ثينأتلا ءاثب موعخلا مسالا عمجت فيك (0 ٠(

 أ تمج اذا(17) هللأب لمعت اذاف الاس انج ةروصقما ثينأتلا فلي موف

 أ ممجت فيك (15) هتزمهب لمعت اذاف املاس اًممج ةدودملا ثينأتلا فلّأب موعخلا

 ظ امهيف نيعلا كرحن اذابو ةرمتو ةبارض

 | تويفرصلا لوقي 2 زئاج ما بجاو حتفلاب نيعلا كيرحب له (14)
 ْ نيعلا نوكسي ١ تاب'ز ىلع ةبزأ عمج درو دقف زئاج هنا انددعو بجاو هنأ

 ظ امهيف نيعلا ةكرح يف زوجي اذا ءانلاو فلآلاب ةعطقو ةلبق تعمج اذ ا! )1١5(

 ظ
 يئافش نير

 ءانلاو فلالاب ةئثاآلا تالكلا نم ةلك لك مج )١( هن نراطال

 قمل امركذ (*) ءاتلاو فلالاب اعمل ببسلا وا ةلعلا ركذ (؟)

 رييغتلا نم اهرخا

 مايارمار ٠ ءاريغ ٠ ٠ ىلفف 0 2-020 ٠ ثني م 1 3 ٠

 :فاصع - 6-0 ةقدور < طا - ةابآ أو يل ١ ١| ٠ ةنجسولا“ ادأ
 7 1 1 ها 3 وو

 ا . عضم ٠ أيه ٠ هل 914 ةهارذ : هنبإ . 31 * عام دأ ٠ ةغل ٠ ةاقثتم

 5 ه- م 5-2 24 11

 5 ز ٠ لهاذ ٠ ةاود . وكلك أ ٠ هكئس
8 - ١ 

 ودرفم ىلا 0 يان 3 ُْف ماسلا ثنوملا عمجبا ام

 تاثداحلا لك يده نمو تامللو : ةاحبا ا ا ١

1 1 0 
 تانئاكل اب ةلايخ رعب داك تار نمو"



 | 35 ل

 ظ الاس اثوم اعمج ةيمجلا ماكحا
 عنجللا ةمالع دازت مث هانلاةنم فذخحت يتلا ء ءانب موتخلا مالا (1)

 تايد؟ وهو تاطاف ةنمأومو ةمطاف عمج يفلاةيف هرخن ! ىلع

 اهنا يا ةينفتلا ىف لماعت اك هلا لماعت ةروصةم فلاب موتخلا مد الإ (؟)
 ١ كفت كلذ ىوس ام فو ( ايوا اواو ) ايلضا ىلا درت _

 نآملع امنا ضرف ىلع )ىحرو اصع ممج يف لايف منجا ةءالع اهدعب دازت مث ءاي ظ

 هات فذحجب ) تا نيو ةأئقو ةائف عمج يفو و ٠ تايحّرو تاوصغ ( ثنومل |

 لاين ودع نص ام عمجيفو ( عملا ةمالع ةدايزو ابلصا ىلا فلالا درب غلؤل ثينأتلا ]
 تايحرتو تلا

 لماعت م أضيا ةتزمهلماعت ةدودملا ثينانلا فلاب وفا مسالا (؟)

 تاوارحص ءادوسو ءارصص عمج يف لاقيف رهشالا يف اواو باقتف ةيثتلا ىف[

 تاّواداؤوسَو

 تناك اف ءاتلاو كلالاب نيعلا محرعصلا ثنكوملا يئالثلا عمج اذا (4)

 روهشملا وهوأ جتفلا يف ءافلا ”نيملا تعبت ةمحرو دعآدك ةحوتفم ”هاواف

 د تامحرو تادعد لوقتف

 نيعلا يف زاج دنهو ة ةملظك ةروسكموا ةموعصم 00

 تادنهو -يللو تامّلظو تامل لوقتف حتنفلاو عابتو الاو نيكستلا

 تادتهو تادنهو

 تآلاكوس
 عمج نم تاومأو ةاضق بسحت له (؟) ملاسلا ثناوملا عملا وهام (1)

 ءامما ةيا (4) ءاعلاو فلالاب عمجن جت مالعأ *يا(*) اذالو ملاسلا ثناوملا

3 0 



 نوعبسلا ةلاخملا

 ماسلا ثنوملا عمج يف

 تابنيزو تادنهوخن .ةرفملا رخا يف دازت.ءاتو فلا عمجبا اذه ةمالع

 ترو دك 1

 ءاتلاو فلالاب عمجي يذلا ام

 تاقفرو تاميرم ابعمج ناف ةناليدو ةقنرو ميرم وحن ثنّدومل ملع لك )١(

 تاناليهو

 [بيمجل ةرفاسو ةيكرمو ةرجش وحن ثينأتلا كاتب موتخم مسا لك(؟)
 تارفاسمو تاك ”رمو تارت

 ءارعص وحن ةروصقمملا وا ةدودملا ثناتلا ىلا موتخم مسا لك (9)

 تايليسو تان ولحو تاواربغو تاوارح# لع عمجت اهناف ىملسو ئؤلحو ءاربغو

 *لبج ٠ تاقباسةدصحأو قباس ”ناصخ لوقتف ٠ لقاعلا ريغل ةفص لك( )
 ةلمعثسم اهنال ءاتلاو فلالاب عفترمو قباس ةفصلا عمججتف ٠ تاعفت"رم ”لابجو عفترم

 لققعي ال ال

 | د ارك ةسيمبفو 2 تعمج اذاف٠ لقعي ال 0 هز

 تايدتكو تاسيغثو تامهمر د ىلع

 ةينجالا ثاغالا نع اهظفلب ةذوخأملا تاودالاو تالآلا ةاهسا (5)
 ٠ فلالاةدايزب عمجت اهناف همانزو رو بال*رطسإو اب ريدر 2001 فارغلت وحن

 اهرخآ يف ءاثلاو



 أ

 يئافش نير

 يئأي ام يف هب قمللا امو ماسلا ركذملا عمج ام

 نتن سرادملا هذه ف 9 ٌْ

 م نا ل

 اًوغَو اولض سانلا نإ بر *
8 2-4 1 - 

 ةرصبم اهتيا اوراظن
 لرث قب ع

 اهدبعت ال فيك اولاق مث ه
 .ه ىع ع

 ىرولل ةأايحو توم ٍش 5

2 0 1 ٍ 

 اوملع 5 مهنكلا اوقدصال

 انيك و ”سمشلا امنا 8
 كل - ترا

 تلثم دق: :ةيلار ةمكا

 انيدلاولاو تادلاولا ىضرل
 0 7 0و 2

 انينبلاو انتا يلرنو

 "نيرساخلايَأَر سمتلا يفاوأرو

 نيلسرملأ ممالك اهيف اوصف

 "نيرف نيل ىَر ايف اهل أله

 'نيرب ءابلا يدهَو 0

 نيتسلاب يمنح امن
 نيفراعلل ٠ تعمل ناعم نم

 نياقاع موقل ملل ع

 (”يجاح اهنم حال ) نم امدتبم ؟و4و؟وااظفحا



 نفل

 عججلا يسن اذاهف مدرفم دائب اهعم ريغتي ال ةيجراخ ةدايزب ممالا تعمج اذا )١(
 ام(4) ملاسلا عملا عون م (*) ماسلا عملا ضيقن وهام (؟) كاذ ذا

 نودلاو واولاب عمجي يل مّلعلا يف طرتشب اذام (5) ملاسلا ركذملا عمج ةمالع يف
 وهام(8) لقاع ركذمل لع انلق اذامل (3) ا .(1)

 اذا نذإ )٠١( اذامو نينيدلا يبحمنيدلا يبحم عمج يف لوقل له (9) بكرملا علا

 لمعت اذا نكرملا مسالا عبجتذا تدرا
 ةفصلا ثناكاذا (1١؟) نونا الاب عسجت ىك ةفصلاب طرتشي ؛اذام(١1)

 ابعمجت فيكك ةكهضو ةمابفو ةيوارك ءانلاب ةموعخم مخكلو لقاع ركذم
 لقاع ركّذمل تناك ناو الصا نونلاو واولاب عمجتت ال تافصلا ةيعا (1)

 اذالو نونلاو واولاب ناعشو ناعؤؤجو ناشطع عمجت له )4:١(

 له(5١) + تافد يش له ؟ مالعا ءامما مشا ةنسو ضراو ملاع له )5 ١(

 ةمنن يف سلا 0 داش ما ةيمايق نودلاو واولاب اذ ! ابعمج

 ماسلا ركذملا مجم تاقحلم. لا نونب و نوضر أو نوكاع
 ضراو ملاع 'عمجإ )١4( ماسلا يي دج تالا ا (14)

 نوبلاو واولا ريغب نباو ةنسو

 000 اذا من (ج) ماسلا ركذملا مج نون فتنحت له (؟0)

 فتكا (؟1) 0

 نودلاو واولاب ممجي امم تاخد رمثعو مالعا ةرشع كرتفد ىلع



 1 نوقاتشمو نودهتحمولا

 | ةغبانوحم ثينآتلا ءانب ة.ردختم ةنظ لك )١( اذهنمىدنسو ١
 ظ 0 نأتلل نكت ناواهيذ ءاتلا ناف ةغلابملا غيص ترم ةمالعو

 نم ةتوخاو ”ديز ناك الشم لوةعن ثناولا عمج ىلا ركذملا عمج نم ةغيصلاب جرت
 | ةلح واس .عغوانوأ ىلع لدت يتلا ةهبشملا تافصلا (5) مهتامز لها غب باو

 3 حدو جارعو دوس ل ايف لمأ ىلع عمجت حئدأو جرعأو 6

 ؛ نا كيس وح 1 هثوم يذلا ترالعف نزو ىلع ةهبشملا تافصلا8)

 ىلا ذغو. ىراكس امبعمج.يف لابتي هناف ناضُعو |

 | قونجر او( ماعم ج) نولاع شذ ايبلع ناتي الؤبلتحت اتا
 1 2 4 2 / ' ل 7 ,

 ظ 0 نوذسو (ةنجلاىلعال مسا "يلع عمج ) نويلعو ( ضرا عمج )

ْ 

 تس رض سس سببِبِيييإ سلس

 ليبقلا اد وسمر ١ ماوةددو 5 ( بحاص ىتعم وذ عمج ) نوؤذو ( نباعمج )

 ام ١

 وأأ ظفلتو 100 يدر 0 نورّشع يغو دادعالا دوّع

 نيقيلا )-”هدرفم معن ال عم باعصا ىنعمب (اضيا كلذكبتكت دقو ىلوالا واولا طاققساب
| | 

 لاس اك ذم ًاعج عومجملا رخا نم فذحي يذلا ام

 ب ءابلا تودَح يهتنأاو 53 3 ضو مسالا ناكاذا )١(

 ا روغ دم ةيمج ف لاك ءايلا مم رسكو واولا عم اهلبق ام ضو مرآ

 نيهتنم وأ نوبهتنمو نيعدم وأ

 و نوفطصم هعمج يف لاقيف ءاوسلا ىلع ءايلاو واولا غم حف ىلع اهلبق ظ

 نيجنرموا نوجترهو نيّطصم



 منام اهنمج نم منك ملاذا عم 2م ةدشملاو مالا ءائمالا عيمج

 ّ 00 مجم نا اما عملا لبقي مسا لك

 ماكحا كلذ نم لككلو ٠ 100 3 اما ماسلا ممجلاو

 ةنالا ثاحيالا تحت كل اهدرون

 ملاسلا ركذملا عمج

 يتلاح يف نونو ءابو مفر ,ا ةلاح يف نونو واو عمم ا اذه ةمالع

 وحن ءايلا عم ٠ هريسك و واولا عم معك دوب مسالا رخآ لع د دازت رجلاو يصتلا |

 - نموم 0-0 1 ورك هيمو نيم وم دايك دم م

 ماس ركذم عمج عمجي يذلا ام ظ

 ديز وحن نيكرشاو ثنأتلا كاتنم .لاخ لفاعركذم ملع لك( )١
 نوميلوو نوميهازباو نودي از هعمج يف 8 ةيف ميلوو ميهاربأو

 اذه لثم نال ةدلطو ةلخنك ثينأتلا ءاتب اًموتخم ناكأم عملا اذه عمجي الو

 ركذمل الع ناك ناو ثنوملا عمج تحن دزي |
 الق بكرملا ناف ن نيدلا يبحمو هللا دك اكرم ناك أم ضبا عججا اذه عمج الو ظ
 راثدلا ”دبعو نيدلا يبحم اماو ل دابع هللا دبع عمح يف اولاق مهنا ىلع -مججلا لبقي ظ

 لف عمجا ليبس ىلع املا ثسا 5 ” اذاف اهعمج مع مل إذ اهارحم ىرج امو نندلا زعو

 | 0 0 ,يسللإ اج 6

 | واج ناو قاعشمو د 88 لاك ذل قفص لك )١( ظ



١1 

 قحللا امو يأ ام ىف ىنثلا ام

 لع "بلاط ناعبشي ال نانثا ؟) 3 لجرلا 'لتقم )١(

 كاتقو باط (4) هناسلو ميلقي غصب هارلا(0) "لاه ىلإ ١

 لقط 7 ىلا
 و ,ء

 دضلا ةنسح ربي ديضلاو م ا تا الينا دض (ه)

 ساير َْى وهلا لبق 0 ةتنةنأو وما نب فيعض أ انا

 ممر ودنا 00 00

 ةهدسو و

 0 0 : الق نيتنثأ الإ

 يت دف املا رهف تازإآ

 0 رو اينبعب 'تدأر 2 نكحلو ًاريق ان انالك
 ملا انت دا يف كنيع تاتم(1)

 1 ةىعافقوكيدلاو ذا 7

 قباب انكر اهيل

 ا

 موهوا“”و؟ ظفحا



 ءامسالا هذه رخاوا نم اًميش ريغت مل اذاملو

 ةينثت يف ةدعاقلا م ٠م (0) ىّولَوانسو ىّوهوانق ىفموهام(1)
 | الق اذالو ىنطصمو لصتَو ىزتم ىدم وهام (8) . .ةئلاثتهفلا امم روصتملا

 اهيف ةزمهلا تبلق اذال(١٠) ءاربغو ءامهيو ءاضيب ىنثموهام(5) ةاياهيف
 زوجي اذاموءاعدتساو ءاسمو ءادر ىنثموهام(١١) ضيا اهيف زوجي اذامو اوأو

 هيف ةزمهلا يف
 ةيتثعلاددع ريذت اهبيصي لبف ءاَرَق يف م ةيلصا دودمملا ةرممه تناكاذا (1)

 نايهدو لاحلا رابتعاب نامد (ج ) مد ىنثموهام(١*) احلاح ىلع قبت ما
 ةايوأ اواو نوكي نا نيب فوذحلا هئلاث يف اوفلثخا ا مهنال لصالا را دعا نآوم قل

 نحو نابأ لوقتو لاملا رامعاب خأو بأ ينثن نا انل زوجي له(14)

 ءاعمالا هذه يف ”تانا تدّرو له (1.5) مدو دي ىلع اسايق زوي ( 1

 نيو نيم دو نيد, لتفكل ذكاهتينث | اذاف خ خأو مدو دي ديدشت درو معن 3

 الوله نيملأ رع الخ امنيا قيتأ لوقا نأ تجّتحا ناو ةماعلا ةلوقث امل اقفأو
 داع فاذحت منن (جر) .ةينثعلا نون فةفخم ل زله )١37(  نيظفاحلا داقثنا شح

 لو ”-يان.عو كادي .لوقتفر 2 ريغ ىلا ىنثملا ةفاضإ

 ريصت اذا راكنملا» ءايدملا رجلا وا بصللا ةلاح يف ظافلالا مذه تفضا اذا )١17(

 الف ظافلالا هذه وحن ىلع ترذع اذاف ”يلجرو ينثذأو < ”ينيعو يعذب (ج)

 لمعثسم درفم اثلكو الكو نّيثنث او نينا ةظفلل له (18) كنع*“ بنز

 قلاب ىولملا نم وا ىناملا نم ظافلالا هذه بست له اذا (15)

 يشافش نيرمت
 ٠ لاو# ةّرم ٠ ءاضيي ٠ ا يأ تع 3

 ٠ ممأ ٠ ىدص ٠ ىملس ٠ ”يبظ ٠ يمت الازجا ينملا : يملا اون ا يلوا



 دش
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 نيباثك وأ ناباعك ”ءادغم نادك ا
 ع 1

 | كرر نناقرر ل + ويشكو وحن رخاالا ميمصلا )1( أ

 نيئشنم : نائشنم . : يشم

 نودع وأ ناوضع هاثم وضع

 0 د 5 وحن حيعصلاب ”هيبشلا (؟) يعد ول ناك ول :

 ن.يوعدموا ن !"وعدم : وعدم ْ

 نييسلبارط وا نايسلب 5 -ط هادثم يسلب اّرط

 ٍنايتفم مو ناي" لعءيثمو ٍنايضاق 00 ينفخسمو ي"دعتمو يضاق وحن صوخلا 07

 ظ ٍناولمو نايحرو نايتفو ناوصع
 ١ | يح ف 14 ِ 0 ما ا 9 5

 ىغنرءو ىنعم وحن قوف امةعبار هفلا امم روصقملا
 ا هاي فلالا بلقب هانثم ىلحتسمو

 ظ نايل تسمو نايضنرمو نايم
 ءادوسو ءاسنخو ءاروص ع ثنأتلل هنارمثو دودملا هز

 ظ اواو ةزمهلا للقب ”هامغم

 ناوادوسو ناواسنذو ناوارك

 هيف زويءالهتسأو ءادنعأو ءاكو ءامم وحن ةلع فرح نم لدب ”هتزرمجو دودملا
 3 ناواكو ناءاكو ناواممو ناءامس

 ظ ,تاّوخأو ,ناوبأ فوذحملا درب ”هانغن ديو خأو بأوحن 7 فوذحلا(5)

 .نيدب وأ نادي لع ينشف دي نم فوذحلا د هالو

 تالاكوس

 ذا (؟) لوقت اذام باثكو باتك لوةث نا نع ًاًضوع )١(

 | ةنع قيال رخأ 0 ةكرح ”ياب(©) 2 هينثت يل ورخأ ىلع ديزت اذاف مسالا
 اك عا ةنغتلا نون ةرح يام (4) ةينثتلا ةمالع ةدايز

 ٠ ”ىلاو يصتلا ىتلاح يفو عفرلا ةلاح يف يدغعملاو ىابلاو و و دو ذيملتو
 0 اييشسلل__ا يتلا ا ا

١١ 



|” 

 يقافش نير

 هيف ةديزملا فرحالاو ديزملاو هعونو درحلا ةفرعم هيفي ولطملا

 ' اه ١“ قيم ٠ دبع ا و

 |اوومم قاكاد ٠ بدع ٠ نيعماي ٠ سود ا لودجإب ةشإز لو

 ”عومت 00 لفنارق ٠ .ىرك“ قتسف رايخ 8 ءاعق . خيطب ٠ نوي زر

 نماذدس ناك“ ٠ لاوؤرس ٠ ليمرب ٠ قداَر

 ملجه هل

 ىنثملا باب
 5 ا +( ماكحاو ةيدثتلا ةمالع

 منام عنمي مل اذا 0 : ( ةقتشملاو ةدماجلا ) ةبرعملا ءاعمالا ميج
 ءايو » مفرلا ةلاح يف « نونو فلا » ةينثتلا ةمالعو ٠ اهعمجو اهتينثت نم
 'هارخا اهعم حيتفيف درفملا مسالا ىلع ؛دازت ٌرجلاو بصنلا يتلاح يف « نونو

 أبوجو ٠ ع
 يش يف ريغتي | ًاصوقنموا تيساب اهيماوا نبت منا ناك ناف

 ا” للامم در ودم وا اروصقم قلك هرخآ حلف ىوس

 ةتزمه تناك ناف دودملا اماو ٠ اي ابقوف اهث ةعبارلا تيلقو اهلصا ىلا ةثلانلا

 تناك ناو - هاي تبلق امم رو اهلا> ىلع اهأاتتب اا رار ثلف ناك

 اواو اهيلقزاجو احلاح ىلع اهواقب زاج ةلع فرح نم الدب

 ةراملا تاولطصملا لع ةإثمالا كيلاو
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 | لبق نمنحن اهانسرد كل اهسسر ديف ترصتقا اذاف ًالاو سوماقلا يف اهعقوم
 ظ ,يث نازوا ةرشع دما يمالثال نا لوقلا ىلع

 ظ لمف ليف لقلف لمف لعق لمف ٠ لمف لمَ لعف
 للف لف لاعف للف لأ في نازوا ةسمخ دكرجلا يعابرللو
 ”للمف لأعف لكَمَف يغ نازوا ةثالث دل يماخللو

 كلقع اهب عسقي ةيوغل ال كتركاذ اهب لغشت ةيظفل هذه كتفرعف

7 
 أ ةبرعملا ءايشالا مسقت مسق ؟ يلا (1) امومع 0 مسق م ىلإ )١(

 أ < ىلا (4) ) ةدي زمو ةدرحم ىلا (ج) ةدماجلا ءاممالا مس مسق م ىل(؟]
 1 درحلا مسالا وه ام (5) ا ءامنالا مسقت

 ةلثما ةسمخب اهنم لك ىلع لثم 5
 ةغالا يف ءايمأ تدرو له(8) لصالا يف مسالا عضو فرح م ىلع (1)

 اهيلع لثم 9 فوذحلا نعضوعي ملو نيلضا لع تيقبف ةثالثلا اطوصا دحا اهتم فذح

 يف ضوعلا وه ام - ضوعلا وكي اذا فوذحلا لصالا نع ضؤع اذا (8)
 ظ ديزم ما درحم ناصح له )٠١( نبأ ٠ مسأ ٠ ةررك ٠ ةمأ ٠ ةفش * ةئص

 | عم ةلع فرحاهمنال ( ج) ةدئاز ناصح يف فلالا نا فرعت فيك )1١(

 : : نيحيحص نيف رح نم رثكأ
 ٠ عوبشي * قّراؤز ١ر روفصع ٠ ةرأف تورخ اييفلاا فرات ظ

 ناصح دجن سوماقلا يف باب يا ىف (1) حافت ٠ موطرخ ٠ نام ٠ قيل

 فرحالا ةفرغم نم ةدئافلاام )١4( تيلدبغ ٠ لج“ رفس + ةئس» : ل ٠ حافت

 ديزملا مسالا يف ةديزملا
 هعحجمووههل



 ١ هلي
 اتم اثاثتثتاتااااااا ا 111ا1الللل)ّئ/6ئ ئُ ُ:ُ:©؟©7777تتا>>272772صيببببب7

 دحا هيف تيأر ناف هئانب ىلا رظناف هنم تفوذحم ريغ دماج 10 تذخأ اذاف

 ةييزم كلارا ًاقعاضمو ا ًاغدماقرح هيف ت تارا ثينأتلا يفرح دحأ وأ ةلعلا فورح

 يئالثلا ىلعدي زم وبف ةيلصافرحا ةثالث ىلع قبو

 يعابرلا ىلع ديزم وهف ةعبرأ لع قب ناو[ ةدئازلاف رحالا تفذاذاف

 : ةيالا ةاثمالا كيلاو
 | فرحالا تفذح اذا كناف ٠ كابش ٠ روطان ٠ سوع ٠ ريصح ٠باوت (1)

 ظ اذكه لوصأ ةثالث ىعامم لكيتب(١ب ١و ١٠و )١ ٠ي ١ يا اهيف ةديزملا
 يف الثلا لع دي زملا نم اذا ءانمالا هذبف ( (كش + نطن ٠ 2 رصح ٠ برت )

 ي ٠و ٠ي )هديز : هابهتدرحا ذا نوب زيح ١ ير ليدنق.(؟)

 يعابرلا ىلع دي زملا نم ٠ نذا ىهف 000006 تفرع“ لقبك ١ رم ةظيارا 2ع تيقن او

 ( 1١ ى١ ي )ةديزما فرحالا نم اهتدكج اذا سانطسق ٠ ىرعبق ٠ بيلددع (؟)
 يبساهخلا ىلع ديزم اذا يعف ( سنطسق - رعبق ٠ باددع ) لوصأ ةسمخ ىل تسع

 ديول نم درملا ةق رمت زم ةديانلا فا ام

 دحا ةعجارم نمكل دب الفرهيف ىنعملا لصا فرعت ال مسسا كب 2
 اديزم وا ًادرحم مسالا كالذناكاذا ام فرعت نا يعبني رذئدنعو ةغالا مجاعم

 هباب يف ةنع شيتفنلا نم نكمل
 يناثلاو( ج س ع ) بابيف لوالا بلطت كناف نوبزيحو حمسوع هلاخم

 ( ن بز ح) باب يف

 نم ةيلصالا فرحالا ابهيف زيت نا ةدماجلا * ءامسالا ىف ف مملاف هياعو

 | ىلا تيدتهاو اهازوا ةفرعم كيلع تناه كلذ تءطتسا اذ ١ َكنَأل ةديزلملا



 ةا/ ١

 : . مقارب 3 ّةأر يعيق . مقاع . 0 ٠ ةلداح قر ٠ ليردخم 1 رفع . ريسأ

 0 و 6 7
 بيا ددع ٠ نوبنيح ٠ حاف ٠ نيلفطصإ

 2 ْ رزافلا مايل
 يعملو سزفو لجرو “تيك ةيلذا فرجا ةثالث نه 1 )١(

 ينالغلا ل ىلا

 ىعسو همرصحو خسرفو ممردك ةياصا فرحا ةعبرا نموا (؟)

 عءابرلا درلا

 0 ىمماو جسفابو رف زو لجرتمك هيلصا فرحا ةسمح نموا(؟)

 ىساحتا درجلا
 يستلم صر رج ةيكم

 ظ 0 فوذحم ومف نييلصا نيؤر>ح نم ناك ناف كلذ ىوس امو

 بيادنعو روفصعو ةلاجشو نابع هيف ديزم وهف الاو نباو ةنسو خَأو

 هزملا نم درجلا مسالا فرعت فيك
 لب مسالا يف ف ةيلصا بسحت ال ىتلا فرحالا يف ام طسبا ةرابعبو

 ظ (ج ) ةديزم

 وحن ًادئاز بسي نيحيعص نيفرح نم رثكا عم ةلع فرح لك )١(

 ردي قرورابل
 كيدمان تنس كغلالا:قانءاتلا ناك يا اتم فرح لك(9)

 ظ ءاروص . انت أ أد كوم ٠ كوش

 | ١ حاقت ونت ةماكلا نم ايلصا 5 نيفرح يناث لكأ؟)
 ظ بالي مس كابش « نام |

 لا .شششللاةلللههههس هس سس تت ثض||/|/|/ | ج يييِِِيييِ إي تا ب ببببببااٌ

 5-5-7-3 5 ١
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 04. ةلاثم نم 4 س عجار -- لعافلا مماو ةهبشملا ةفصلا نيب قرفلا ام (1)
 ةلا] م1 اضيا لاعفم ع ةنلابملل ةغيص لاعفم لع لك اعم(9١)

 ةيناثلا يفو ردصدملا ىنعمج يلوالا يف نوكت لمج ثالث يف ةناهإ ةظفل بكر )١١(

 عوبل | ىنعمب ةثلاثلا يفو ةرملا ىنعمب |
 تاقئثملا نم هل نوكت نا نكمي ام لكل عمتج ةظفل لمعتسا (؟1)

 دحاو ظفلب لوعفملا مماو طافلامسا دري فوجالا نم تاديزملا يا نم(5؟)
 اضيا فعاضملا نمو |

10 0 0 6 

 0 1101 مك 1اًمو ءاحا دي ز مك 1م نيلوقلا نيب قرفلا ام(90)

 ا ممههسلل

 ةدماجلا ءامسالا يف

 (فيكامو نك الصأ فرصغت ال ين | يفثو ةينبملاءامسالا اهلباقيو) ةبآ رمل الإ |

 ملا ب 0 لجرو كك هينا ,

 ةهبشملا ثافصلاو لوعفملاو لعافلا ءامماو ردصملا عاون أكة تشم يسلم

 كب كرم اي ةل آلاو نامزلا» ناكملاو ليضفتلا ءايساو ةغلابملا غيصو

 ةسشلاو ريغصتلاو ما ةيدئتلاب فرصتت ةقتشملاو ةدماجلا يا ابلكو

 ةدماجلا ءامسالا ةشأىل ما م دقت اهلبقو ٠ ةيلاتلا لئاثملا يف كل تانج

 8 رمل يف ةدماجلا نم ةقتشملا ء ءاربسالا زيمت لع نرمت

 ٍشافش نيرمت
 ٠ كايش٠ 0 ةاحمم ٠ حول 5 باي 3 ةدئام ا 0 1 7 خأ 9 3

2 

 ' ان ةةقملت :٠ نيويق كر ح ٠ حض رامارا قم ٠ اود »فقص
 * تييم ٠ ةحيخ ٠شيرادلدخ ٠ مارد .٠» لبج :٠٠ ليدنق ٠ قاقتشإ * قدزرف



 أ (ليخبلا يا )راسم اهآتبقن وَ 1 يذلا جرعال ()

 ؛وا ظفحا

 تاقتشملا ىلع ةعجارم
 قئشي نا يرورضلا نم له(5) ة3هضيقن وه امو قئثملا مسالا ىنعمام(1)

 امو ةةدخمو ةعبسمو ةّددسأم يف كلوق ام (") اقثثم ىمسي يل لعفلا نم مسالا
 يضاملا نم ةقئثملا ءاممالا لك *دع(4) ةقعشم ب ءيش يأ نمو اهارحم يرج

 ام(1) > تافوصوملا نم ما تافصلا نم ”هعاوناو رذصملا له(5) عراضملاو
 ريغ اضيا تافوصوملا نم بسحي يذلاام(7) فوصوم مسا ردصملا ا:لوق ىنعم

 ةل آلا مساو نامزلاو ناكملا مسا ( ج ) هعاوناو ردضملا
 غيصو ةهبشملا ةفصلاو ليضفتلا مساو لوعفملا مساو لعافلا مسا بسحت اذام ()

 تافص ما تافوصوم ةغلابملا
 ةفصلايف انه زوجي اذال(١١) -حيبذةحعن انلوق يف فوصوملا امو ةفضلا ام (4)

 قيقوص ملا نياف ةحبد ”تملق لق 1ذ11(1) تتألف وصولا اطل
 لهو |وافوصوملا باقم ةقلصلا" توتر له(:  ةلعدبا يذلا انوا

 *لّشم 9 ةغللا يف ريتك اذه
 ناو .؟ -ضغ ةطفل يس تت اققثملا يان فرطلا ةضغ ةوجرملا:تلقاذأ (1©)

 ضغ ةظفل نوكت اذاف ٌضغ هشيع تلق
 ةببُملا ةغصلاو ردصلا نيب كدت ضع ةظفل كارت فك 1١١

 شسوشبو ضيضغ بسحت اذام شوشب ”هجوو ”ضيضغ ”فرط انلوق يف (15)
 «لشم * لوعفو ليعف نزو ىلع ةهبشملا ةفصلا يأت له(17)
 ةنلابملل ال ةهبشملا ةفصلل لوعفو ليعف نوكت نا نيب يق فيك(10)
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 ةرمخل او روخلا نم ةرخج ا وحن من (ج) 1 نم ةلألا 00
 رو دخل او رمججا نم

 اام(9)

 ةعلا لالعإ هنيع ل

 ا ةيلاثلا طافلالا نم عومبتلل واول (٠١

 ٠ ٍبلَخ ٠ داص ٠ لاق ٠ ضترق ٠ 10 ل“ عضب ل د١ ةيرض

 : ك4 لك © و د بيل

- 

 هللا |. :نرتل ولا

 207 7 ا تره تعم ٠ لصق

 ىلص ٠ يرب ٠

 يري الو ةديصمو لايكمو دّوقم 59 "؟داضو لك: داق ن الا مس

51 

 اهنم دماجلا زيبمتو احلاعفا يلا ةقتشملا ةلالا ءاعسا در هيف بولطملا

 7 ةفشنم ٠ لابزغ٠ 0 ةمخح ٠ 1 00 ةَربإ ٠ طرُشم

 عا 07

 يمثافش نيرمت

 1 قينحلم * لحم * ليم زإ .*.ةحورم ا ٠ رومز ة ةزانص ٠ ٌهَرآَف

 . ( بكس ) بقارم* مهس ٠ ةيدم ٠ رام'م ٠ كح ٠ ةقعلم ٠ مفدم ٠ تفج

 ( بوكساركيم ) روح
 ا

 وسم رات رد

 خ2. <

 - شوف

 اماجل ل ل داَوج ينإَوك)
 يالا كر 0 )ل

 ةتزّره نإ يلغأ يف ملَقِلَ
 مجادْؤأ_مطق يف هتايح ()

 ادمغم ماهلأ مطفي فيسبْتبَرَض
 ار ارو نورس نو

 لجرم يلع ةيمح هيف شاجادا
 لقايصلا تلمع نا لصتَو
 | ادريم فيسلأ كرت يملحليحَو
 ْ ادنمملا "م الن ين 0 امف

 ( ملقلأ يا )راقت طق يف هش



 قتشي يذلا لعفلا نا ينعن انا روصلا هذه لك
 ظ مسا ياي ةلالا منا هنم

 لقنلا فلاخ ناو لقعلا َلَع قبطني كلذ |[

 ٠ه |

 نازوالا هذه نمرثكا وا نزو لع ةلالا كلت

 كق ولك ,ف عربسلا ريغ اماو هيلع ظفاحضف ةلالا ءامسا نم 0 اما

 أ وحن ةادجت :-م لآ اهل جبصا دقو هسايق ىلا جاتحت ي :|| لاعفالا نم ةسيقن نا

 ( ممدسنامم) ًاعيدح ةعرتخلا ةتاكلا ةلالل ةب 2

  نوحاطك فدارتملا ليبق نم نوكتف نازوا ة"دع دحاو لعفل « اخو

 ةراظنو ةراظنمو راظنمو ةي العو ةالغمو ةنحطمو لو

 اهنازوا نكت ل صوصخم نزو اهل نيعتي الف ةدماجلا ةلالا ةاعسا اما

 اهتلثماو ةيساجللا وا ةيعابرلاوا ةيثالثلا ةدماجلا ءاعمالا نازوا رم نم

 اهنف ةغللا يف ةريك
1 0 3 

 ةحابطو يانو دوعو لابزرغو مودقو نيكحسو سافو قو مهسو فيسو حدر

 رح لهو ةدورابو

 0 الو هظفل ظفحي ارق اهلاثماو ل و 0 اخ أماو

 مدومج وا هقاقعشا يف ةبعشتلا ءارآآلاب
 يدعتملا يفالثلا لعفلا ريغ نم قتشي الق قتشملا ةلالا مسا نا ملعاو

 تالا
 قئشللةروهشملا نازوالا حمام (") اهامسق اهام(5) ةلآلا يناه(1)

 نراآلالا مسا يف لصالا له(25) ةروهشملا ريغلا نازوالا يتام(4) اهنم

 درو له (7) ؟يدمنملا نم ما مزاللا نمو ؟ ينالثلا قوف نم ما ينالثلا نم قش
 ةافصمورامزموحم من ( ج) مزاللا نم رعاظلا تنبع كرفعشا 1 ءامسأ مهمالك يف

 ةمزال لاعفا شو لاذو حبضو يقرو افمو رمز نم ةلوزمو حابصمو ةانر هو

 فراق متن ( . جا)افص نم ال ىفص نم ةقئشم ةافصم ربتعن نا انل زو له ()



 : مسا يف 1
 لوعفملا ىلا لعفلا رثا لاصيإل لعافلا اهلمعتسي يتلا ةادالا يمن ةلالا

 دماج واق تشم ريغ 'مسقو قتشم 'مسق نامسق رابتعالا اذهت هو

 مسالا نم سار قتشي دقو لعفلا نم قتشي ام رثكا قعشملاف

 يه ةروهشملا ةنازواو

 0و 5 وطقلا نم نيكم وزّرْفعو ظفقام وحن لعفم

 نزوو, لزغو سن نم نازيمو لازغمو ر اشنم وحن لاعفمو

 نحطو ”فرَجو نكن م ةنحطمو ةقرحو ةلكم رحخ  ةلعفمو

 خانو رقنو رمشن نه ةخافنمو ةراقنمو ةراشنم وحي 1 عم و

 بتك يف اروك ذم هن مل ناو سايقلا هيضنقي ريخالا نزولا اذهو
 اهيلع انملطا يتلا ةروبمشملا فرصلا

 يفه ةروهشلاربيغلا نازوالاو

 قوثوارو روعانو فوراجو روطاسو نوحاط وحن لعاف

 ةروراجو ةسوباكو ةفوراجو 2ع ةيرما وحن هل رعاف و

 ساكو حاّدقو بالقو ناَرَغ وحن لاعقو
 ةراظنو ةءامسو ةساككو ةحادقو ةبالقو ةفاكغوحنل20 ةلاعفو ُ 2 . 0 0 2

 هنم قتشي لعفلك نا كلذب ينءن الو ةيسايق نازوالا هذه لكو



 يئافش نير
 ةنم قتشا ام ىلا ةعجراو يئاي ام يف نا.ءزلاوأ ناكملا مسا ىلع لد ُ ١ ا

 بيهر ”ماقألاو جرح ففقوملا )١(
 زيبا سينا سلما "مشأ .مسملا واح ”نالف (5) القمم لتجلا

 ”ءالقا(1) موقلا ى دتنم يف تساج (7)
5 1 4 

 ىقتثلملا نياو ذيمالتلا ف ئصنم نوكي ١

 ع -

 نضملل ”ةلِص ىلا هليل

 ئادس ىف رأ الملا ممالس (4)

 ىسيع داوم موي قفزرلأ دلو (5)
 قيضمءاضفلاف تشن ا بر( )٠١

 ةسانك عولضلا ذتأدق شرم (١ ١

 شمل نيا ةمساياولأا س07

 هلالظو ىتحتملا لاضنيب ام(1)

 حز ح رام ىر مع يلنابدقق( 4.

 "اتم عسلاور لتعم هدا( )١5

 ةعبسمضرأ يفامنغ ىعرْنمو(1)

 ركاذإل

 ا .؟ح 8 ا

 وذختإ(*) ادغ يخا أيعع(؟)
 ىتم (5)

 ف 25+ غو

 ماقملا ترود ةيح لكف
 م راد و 3 12 ١

 ءايحلاو ىدهلاو تاةورملاو
 7 1 0“ يم ا -

 ءاضف قيضملاف تش اداو

 ادرؤمممادملاو ىعرمبلقلأَو
 ه- ج ع د ميسو ا

 دسالا عزي يف سيشلا ثح لق
 - هه را را

 هلالضب ىدتهأو ميتملا لض

 ا ١و ا1ظفحا



 1011و كتم قارَنُو ققرم 0 ةمو قرشم يف ثاوق ام(؛ ا ظ

 ام يو نيا هف ةرومككل نامزاو ناكل ءامسا نم اهلاثءاو دخسمو طقسمو تبنمو |
 الآ كب اعدوروا 0 اموسحي ءامسالا هذه ( ج ) ابعراضم يف نيعلا ردكت مل ظ

 را وو درو دقو اهحنن درت نا اهتحو |

 سوماةلايف ا ذك درت مل ناو اضيا نيعلا رسكابيف زوجي اهاعفانا ىلع |
 نمو يبا ردصملا ءانبكهريغو يثالثلا نمنامزلاو ناكملا مساءانب ناكاذا (5)

 ةئيرقلاب (” ج ) ةثالفلا تاقثثملا هذهنيب قرفت فيكف لوعفملا مسا ءانبك يف الثلا قوف
 ةينالا ةلغمالا ظحال ٠ ةي ونعملا

 - م هاي 7 - 4 ةزؤح

 يميم ردصم ىرحم- ربنلا يف ءاملاى رجم تبقار (1)

 ناكم مسا ىرحت -'مساو ربنلا يرحم (؟)

 نامز ممسا ىرجت -- نوناكر هش ” يف اندنع رمنلا ىرحم (*)

 مر يدصت ندعم“ مثدنع رلى ةيفيك ىنبجعت (.)

0 0 

 ا يبل 0

 له (10) 000 مساام(1)
 يو ةرثكى لع ةلال دلاو ةغلاملل ما ثينأتلا درحل ناكلا 2000 هذه خد

 "0 رو كاب ويلا تسولما 0 ناكملا يف ءيشلا |

 انايحا ىنبي من (ج) ل ق.مدملا ريغنم ةلعفم نزو ىلع ناكملامسا ىنبي له (9)

 ةدبحو ةتخادمو ةنبصموةبصقمو ةأثقمو ةطبمو ةعبسو ةدسأم وغ دماجلا ن *م

 نبجو ناخأ دو ٍنوباصو بصقو ءاَتقو خيطبو عبسو دسأ نم ةيوخأ) اهناف

 0-3 فّرص» دعت ٠ درو ا 1 ١
 0301 ٠ كل تأب «ةيصا# نذل د٠ جلس .عبط

 ”هكشيتسا ٠ 5 ىقل 'را ٠ 5 + صيغت ٌماقأ ٠ ىَوأ

 ع ا اب



| 

 نوتسلاو ةعبارلا ةلاخملا

 نامزلاو ناكملا مسا يف

 فنرا لقعلا ىل 1 ليحتسي ةناف نامزو ناكم نم ٍلعف لكل دبال

 يدل سمشلا تعلط انلقولف ٠ نامز الو هل فاكمال -لمفرويشلا

 | لديل 1[ يذلا م هيف معلطت نامزو ةنم علطت ناكم نم سمشلل

 نامزلاو ناكملا مس اوه اهعولط نامزو سمشلا عولط ناكم ىلع

 قعر ضرع ضرع نمو علطم علطي ملط نم وهو

 .دلؤم دلي دلو نمو نيا 20

 ماقم ”موقي ”ماق نمو درم ا
 ىمرم ا ىمار نمو تليه ا ا

 أ نم أذا ىتببف يبيلا ردصملا مكح هئانب يف نامزلاو ناكل م

 ةعراضملا فرح لادباب ىتالثلا قوف نمو لوم 0 نزو لع ينالثلا

 تالاكوس

 ناككلامسا ىنينزو ياىلع(؟) + نامزلا مس | + ناكملا مسا قعشب اذامل(1)

 5 لمقَم نزو ىلع ىتمو لعفم 0 0 ين الثلا نم نامزلاو
 مسا ءاج عراضملا يف نيعلا روسكم ناك اذا ماللا حيخمصلا يثالثلا

 نم يَ كلذكو رخ - الا لبق امرسكي ليم نزو ىلع ُهنم نامزلاو ناككا

 اقلطمنيعلا جمب لعفمنزو لع ف ب كلذ ىوس اهفويئايلاو يواولا لاثملا |

 ظ
 ظ
 ظ
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 نايحا ناك ضراعت م . )جز بحعتلا لعفاو ام نيب وش ضرب له(1/) ش

 ادي رتتحا ا ةئم بجتملا وا ةنيصلا ماكحا نم اعيش ريغت ال اهنكلو
 ضغبلا وا بحلا لعاف تنا تلك ديزا ينضنبا اهوا ينبحا اه تلق اذا  هيبننت ب

 ناك يا سكملاب رمالا ناكر دي ز يلا ينضغبا اموا ينبحا ام تلق نإو لوعفملا ديزو

 0 .٠ دارا ٠ ىكرج راما ” تصح *7 4 ' نمبحعتلا يِ جءمدص ف رص

 راوخلا ٠رآوعلا ٠ رارفصالا ٠ ةوعا 0 عض ا

 ٍشافش نيرمت

 يت أي ام ين ةنم اتقلشا ام ركاو بجعتلا يتغيص لع لد

 امو ههجو ّضايب قنا امو هرعش ا "فا 2 لجأ ام(١)

 نم مب مركا(9) 2 هتماق لادتعا نسحا امو هيتّفش رارمحا ىعبا

 واو (©) .اهموق ةريما نوكت نا دنهب 'قلخا (*) رعقصم_ ربيطخ

 ًاديحو كارا نأ/يلعز رعا(0) ةقافع دشا ام يبق

 لاعف َُ َنيردقت فلل ل17 هلع ردا كادهأ هناك

 دوبكلاب هنارين َقلعأو ْق ارفلأ رمأ ام 0
 1 0 ا ردو - 1 را 50

 !احاق) لمه فاز روح نر 00 |(0(

 كالحأو يبلق يف كرم امف يعنلأو يبق 0 تنأ(1)
 ها 2 4 0 ,١

 مرهلاو بيشلا ناذوايَرثلا انآ يف ا ٠

 ا 10 3 ا كان اا

 اني د 0
2 



 معن (ج) ليضفتلا ليفان نواس سيلك )3 3

١ / 

 نوتسلاو ةثلاثلا ةلاخملا

 هب 'لمفأَو ةلعفا ام

 اما ج) يوقو لاطو ٌرعو ربك نم بجعتلا يِتْغيصفرص (1)
 ع ً 0 9 1 2 7 ْ

 هب ززعاو ديزب ريك ٠ هاوقاامو هلوطاامو هزعا امو اديز ربك

 هب وقأو هب 'لوطأَو

 رباك نمو ع جدلا جرعلاو ضايبلا نم بجعتلا يتخيص فرص 20(

 امو ايد لجأ . هع عااوسأ انو ديز اي دشأ اما جر ىعداو

 هجرعبأعوسأو رديزإ 0 دعا 5 ءاع دا لق 2060 ف

 .اهئاعدأب "للقأو هنرباكمب 'مبقأو اهي دب لمجأو
 هج 00ه

 تالا

 -لعفأ اب هنم ]حي | كرحن فيك (؟) بحعتلا ام:يص اهام(١)

 1 50 رع: (4)' هب ”لمفأو دعم بوعنللا كرحت فيك (؟)

 ةيلحوا بيعوا نول لع لديامم الا معن (ج ) هب ؟ لمفأو لففأ ام نزو طش ١

 ضيا يف الثلا قوذ وه امبو ةيلحو ابيع وانول لعل دي امم ب حعتلا يتذيص ينبت فيك (6)
 اب وصنم ةنم ٍبحعثلا داري ام ردضمب ابقحلنو لخا رثكا اموا ءرشأ ام ةظفلب "يجن (ج)
 ( حاب اكرحب يا )

 ةنم بحعتلا داري ام ردصمب ٌهقحلنو لنا رثكا وا دشأ نم لمذأ نزوب يحن 8

 ( ؟روكم يا) ءآبلاب اور



 ظ
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 يئافش نيرق
 2 . 1 ب 0 ول سو 8 رس

 ٠ مانا , نيدحا , دهن ٠ ةدرغحا . نيلمح ٠ 7 ا م 2

 ىحوت . داو . بح . ىآيراب . دع ٠ دمام وأ انا "انهم هايل

 4 ”سىش "وشعإ ٠ ”داوسإ ٠ َضيِإ ٠ صققإ ٠ يلطنإ ٠ 00 ٠ تبنإ ٠ ىراجم

 - -1 211 أ "يب 1 0 لاطغسا

 ماقتسإ 5 فيه ”- و ٠ فش رحإ ٠ م

 ٍقافش نير

 م قعشا يذلا ظفللا كذاو ليضفتلا مسا ىلع هيف لد
 ويا رباتع نم ' عنمأ (؟) ءاوملا نم اعابط وار اا نم ةرطا هه (1)

 رش (؟) ءامطلا كاف ن 3 بيلا مالكلا ةيكف (؟) دسالا .ةببَج نم نعاو
 ىربكلا ةقحح (1) امم تاس | امية“ متيبح اذاو (5) هرمنا سانلا

 بناتك نم الكم ليا الو ناو 10 رعاال (9) ىطساولا ةتجحمو
 تس تع س هه -ء ع ظة4و مه ىو 2 ”.

 كادر هات كيف ةراظن تيوادملا ممل نم يخملال
 ل 22 ظ

 العم بيللأ دوال نيح يف افرصت وخلا كرغر نم: دسأو

 بعلو ا هن 2 كل م ءان] قدس ا مسلا(4)
 ,ء 21

 قاذملا ولح ىويلأ دجو 3171 ربح نم ىقشأض رالا يفامو )٠١(

 7117 » هم سو سس 00 تكل ماد سرس
 1 ةب ىعسل 0 ريح ل انياجمش نسوق ملبس )١1

 مص هنب نم قابلا تيدسأل يبدأ 3 ىمحألا - ان يذلا 3
> -. 8 2-8 0 03 

 كينعاو اهيهسأىرخابوعدأ  كيمسأ اليفإ نيعلا ةرقاي(6١)



 1 ارا ملص سانا نا ثا 00 نا رايطصأ 6 ذيز (ج ) سانلا رابطصأ

 ظ ددهو ٠ةرجخلاب ورمع هجو يلع ديزي ديز هجو نأ نع ليضفنلا مسابوبع ()
 | ةيظعلاب هريغ لاّمحا نع ديزي ديز لاحاو ٠ سفنلا لامحجب ءاسنلا ىلع

 | مسا هان يف اهريغال رثكأوا دشا ةظنل ديؤت نا مزاللا نم"له اذا ٠١
 1 وحن لدفأ نزو ىل ع نوكتو ينملا بسانت يتلا ةظفللا ديزأ لبال (ج ) ليضفنلا
 ا سرح ة وسر ورم نم ًاريبعت ”غلباو اكاردإ عرساو امهف *قدأ دياز

 ةنم ًاضايي قنأو 2

 لوعفملا ليضفتل وا لعافلا ليضفتل نوكي نا ليضفتلا مسا يف لصالا له(١١)

 ”يعقاو غاوسم دوجو دنع الا لوهحلا نم ىنبي ال كاذلو لعافلا ليضفنل .(ج)

 ا ةفرعأو نم 'رَذعَأ وهو ورم نم لغشأ ديز ملوق كلذ نم لقا ١
 ٠ ورم نم رثكأ دوو روكتمو فورعمو روذعمو لوغشم دي ز ىنءب 0 0

 (  ج )يق الثلا ريغ نم لمفأ نزو ىلع ليضفنلا مسا درو له(١") ردابلانم وهو
 ١ ١ 3 ل 98 0 م 7

 مرذهو + فورعلل ىلؤأوةنسل ىطعاو هنم فصنأ وه موق وحن ف درو معن
 ا

 ا نم قغشماوهو ٠ كاذ نم 2 مالكلا اذهو كلت نم ”نَقَأ 'ضرالا

 ظ ًاضيا ردان كلذ لكو ٠ رصقخاو 7 ل ىطغأو.

 ظ ا ميغ اذأ معن 1 دماج مسا نم ليضفتلا مسا ءائب زوجي له (1)

 5 ردي نم أونأ ةيدابلا يف ام مهلوق كلذ لاثم * ل

 ظ امم | *قدا يا ةنالف نم ”رصخأ ةنالف اولق ارو ٠ ةنم ءاون لاب

 02 "نوكي ”ناكو ىنفي ينذو "تومي تام نم ليضفتلا مسا وهام (15)

 ,  ءهوجولا نم مجوب ليضفتلاوا توافتلا لبقي ال ام ليضفتلا مسا ىلإ
 00 درو امنا ال (ج) ليضفثلا لءفا ٌةزمه فذح زوي له(5١)

 انتسالا ةرمكل < 7 ا نك ةزمه ا فذحيب هنم 0 كاد نمت
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 ءاسنلا ىّلضف وا ءاسنلا ”لضفا رشنا انزلت رمآزمأ لضفأ لف
 ءاسنلا ايلضف وا ءاسنلا ”لضفا اهنا انددع ”نيتآرما لضفا ناتدنملا

 ءاسنلا تاياضف وا ءاسنلا ”لضفا"نئنا اندنع كان لضفا تادنملا

 رج لهو رح لهو

 ملعملاءاش اذاف وحنلا ثحابمم ةداع صتخي ةفرعملاو ةركدلا ركذ نا رفاخ ةريغو )
 ”هوعدت املعاحرش مهديزي نا ”هلف الاو لعفي يحل انه هب انيتأ امي هتذمالت ىنكي نا

 ( لوبقلل مثدادعتساو هيك هيلا

 سس 60ه

 ةياح وا بيع وا نول ىلع لدي امم ليضفتلا مسا 4 عك

 -يفالثلا قوف نمو -
 (ج ) ةرةعاو ضايبلاو داوسلا  ةيلاثلا ناولالا نم ليضفتلا مساوه ام (1)

 ورح دفاو اضاب ةنفاو اما زع هوا

 ( ج ) ممصلاو ىمعلاو يلا ةيئآلا بوبلا نم ايضفتلا مماوه ام (؟)

 امهص 2 0 0

 دا( ج) فيملاودينلاو ُحَّدلا - ةيئآلا ىللا نم ليضفنلا مسا وهام (؟)

 ًاقيه ةدشاو اًديغ ةلشاو اعد
 ءرمحاو ”جرحتدقو مر 2 ةيلاعلا تاديزملا نم ليضفنلا مسا وه اسم (4)

 ارافنعسا ”لظعأو ًارارمحأ ةزشاو ا رح ادت *دشأو مارك[ راك أ ( ج ) نفنلسأو

 يالغلا قوفنمو ىلا بوييعلاو ناولالا نم ليضفنلا مسا ينبت فيك اذا (5)
 داري يلا لعفلا ردصمب اهةملأو للا مظغاوا *دشاوأ ر ,كأ ةظفب * ايجأ ( .ع)

 هنم ”هوانب
 ةطاراكا وأ دشا ةظفل ةدايز دعبرَدَصلا كر فك (1)
 درو معن (ج) ناولالا نم لمقأ نزو لع ل - ءأ') درو له (9)

 هيف ىنعملا روبظل هن ”عاستم كلذو جلشلا نم ”ضيبأو مالظلا ن مدرسا وه و

 لعو * هيخا رابطصا ىلع ةدشلا يف ديزي ديز رابطصا نا نعربعت فيك(0)
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 كد لي ًادنهو 12 نا نع تربع فيك (1)

 « لأ لاخذإب و أ هيلع لضفملا ىلا مصفأ ةناخإب

 سب زيلكتالاب ليضفعلا: اذه لباقي اذا (8)

 ليففتلا (ج ) ليغفتلا اذه يمس اذام ( 6

 ءاسقالا هذه نىلا ليضفتلا اق اذا (1)
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 ول [امضفتلا - ةثالشل

 1 حي 96-- ليضفتلا مسأ دال نال ) خر ا 0 يضفتلا ٠ ةفاضالات ١ ليغفتلا

 نليضنتلا ل اف 3 ءزاي' نحنا ليضفتلا يفف ٠ ليضفتلا عون فالاثتخا-) فاعل رايقلا

 عمجلو ىندللو درفللو ثنكوللاو ركذلل ةدحاو كلا

 درفملا قباطي نا ييكاذ ذا ل 00 لعفا ناف ' لاب ليضبلا ف كلوا ركعو

 اقنءومو 1 ممل قلل

 د 000 ىلا هيف ليذفتلا لمفأ ةفاضا تناك ناف ةفاضالاب ليذفتلا اماو

 :5ك ناو 0001 ١.ضفتلا ف 2 6م ةلاح

 ةين الا لوادجلا يف كلذ ناب كيلاو ٠ ابم<دعو ةقباطملا نارمآلا

 نك ب ضعت

 ”ءاوس نم ل اذفأ و
 ا لضفأ امه

 ماوس نم ”لضفأ م

 كت ىلا ةفاضالاب ل 1
 ع مي

 0 اند.ع لجر لضفا ديز
 اندنع نيلجر لضفا نادبزلا 2
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 ىلغتلا ةأرملا يش

 نايلضفلا ناتأوملا ايه

 تانيولا ماكل ره
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 سانلا ىللففا “2
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 0 لع 4 ل 1 اعاد ا ادي "نأ نع تع نوفا

 يف الثلا نم ليغفتلا مسا ينبت نزو يأ لع ذا(؟)  ةحاصفلاب
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 هسفن ىلع ل ا دد>او ٍصخحتل ل |بففثلا لعفأ عاصي لبو دي هيب 3
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 ليعفو لوعف بسن غيصلا| يا نم )١(
 لوف ةلثمأ ةئس رد 0 كالذ ىلع 2

 2 01 جيلا كمل ن 0 38 0

 0 عوازج سوبع ٠ اًفوصوم ةفص
 اعلا ء ءات نع لوعف ينغ:بت ىتم ( 1 عيلخ

 زئاج( ج ) زئاج ما بجاو ءانغلسالا اذه

 ليعفو لعافلا ىنعي لو نعلق 505 اهنا ولاق نييفرصلا ن 8 | 3 هيبنت ا
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 ىلع لعافلا مسا ىنعمي يتالثلا نم ةقتشم غيص يف ةكراملا ظافلالا هذه لك (1)

 اهنم لك نزو وه اف ةفلابماو ريغكتلا ليبس
 ةيعامس ( ج ) ةيعامم ما ةيسايق نازوالا هذه له (؟)

 يف اهنع شتفت نأ هذه انمايا يف كلذ ىنعم ( ج ) ةيعامس اهنا ىنعم ام ()
 يف كلذكف كانه اهدحت كف سوماقلا

 دقفال (ج) ةغلابملا غيص لكيم رشع انثالا نازوالا مذه له(؟)

 اهريغ ا را

 ةغيص لكف معن 2( ج ) اهريغ نم ةغلابملا ةغيص هب زيف طباض نم له (5)
 | بسجت ةنزوف لاخي اهنزو نكلو لعافلا مسا ىنمييشو ريثكتلاو ةغلابملا دصق ةقعشُم
 ةغلابملا غيص نم

 يتلا لاعفالا نم ةغلابما م نيب يبيك نقال يتلا له (3)

 نيحض نا طرشب ةجاحلا دنع كلذ انل زوجي معن ( ج ) اهنم ةغلابملا دورو ممسيإ
 ةغيصلا رايقَحا

 26 ا رب نم الغم لوقف يلا ةبسانملا دمثعت

 داتدح وحن عئاتصلاو فا باخضصا ءاهسا هيلع يأي اذه لاعف تنزوو - شأشح

 3 فاكصو مالو راو
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 تححا 0 (ج) دحاو ليم ةببش | ةعلا عت له(11)

 بأ زك نم ة ةعمص ةرسع ثالث نم ىرت سومالا يف ( الثم ) 7ك دل
 الا ة ددمتم روصامل هنن ةقملا نا" سخي ؛ ةبضغ اذكو ملا نابذ 5و بو'ذكو

 7 هم

 ةغللا يف ر ثك اذه ”هابشاو ٍئا نابضغو بوضءعو بضع

 مهف +:لفع م ةينالا لاعفالا نم ةبيثملا ةفصلا ام (1)
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 لم
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 ٠ نبح ٠ شاع ٠ 18 + مم ١ برع ٠ فب ملم قرت <باط وي

 "بوو دحا ٠ ”قاغشا ٠ دئشا .٠ ”يمع ٠ ديغ٠ نادزإ ٠ لتبت «”خاش ٠ يرع
 5 بأ
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 يقافش نيرع

 ةنم تقتشا يذلا اهلعف ركذاو ةهبشملا ةفصلا لع "لد
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 و لا

 2 بضنلا؛ ف رصي ”نيللا ”باوجلا (5)

 ماصخ <عم جئابذ ن الم, تيب ةذلا (1)

 ب ل نعسان تلأس ()

 7 0 ترف 1 كاسم

 كلام“ نبأو كلاه.ّيف

 0 فرد أن 7 ريتخأ ادإ

 ادينامز اينيزل عكر 6

 1 مل 0

 000 ”دعلا(؟)
 هلا ةجتوعم ميلا 0

 نم ثرخ ةمالس امد ”ةساب ”ومتل (1)

 0 يوشلم نم ”ريخ ملاكي كلاسلا ريق

 اليل اقنع لإ ان اول

 قي "ايدلا فا للا :ناف

 قيوع نيكلاهلا يف ف 00

 قيدص بايث ف ودع نع ُهل

 اهيفاصٍ كلاب ذمنساحلا يئاز
 يكاز قالخألا ”ياط تسلا يلاع

 م6و“و



 مس !ناومف يونعل |1قرفلا اأو ًادحاوأنزو هل ناذ لعافلا مف الخ ينالثلا ظ
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 سآرخل اوج داك وم لاف ابي لاح داموا هئاضعأ ةئيه نم م كرب 00 ناسنالا
 521 7 و

 أ قثرفتل جلفلاو ير دل 0 :3 نعل ةييتسلا افاسوالا 0
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 | ىل التم ١ شه دنم» قفل - رمتخما :*جوحم (ج ) ىلؤاحا ٠ ةافتسإ نقلا

 يلوا مية ناو

 ( ج )يف الثلا قوف نم ةهبشملا ةفصلا ىنبت فيك اذا (0)

 . كاذيف قرفال لعافلا سا ىني م ينالثلا قوف نم ةهبشملا ةفصلاىنبت

 ظ :امهنيب
 طعافلا مساب (ج) ةهبشلا ةفصلا اهارعم ىح ةفصلا هذه اويَبَم اذا (8)

 لعفي يذلا وه ميقثسملاو لضافلاو ديجلاو ييكملا ناف قاةعشالاو تملا هيبشت اهنأل

 ةماقئسالاو ل ضفلاو ةدوجلاو ةكملا

 ظ ( ج ) افلا مساو ةيبشملا ةفصلأ نب قرفلا ام (4)
 نم ةددعتم نازوا أهل ةبشملا ةفصلأ نايف رهاظف ىل رظفللا رفلا اما

 ناف شامو متاقو براض وحن ةره دعب ةرم ثودحلا ىنعم هب داري لمافلا

 | فصتيوهفاهي فوصولل ةتباث ةورقتم تافص تسيل يثلاو مايقلاو برضلا
 ةررقتم تافص اهئاف نسل لضفلاو ةمكملا فالي ىرخا نود 0

 رارقسا ىلع اهتافوصوم اهب فضتت ةتبأ
 كيلاو من )ج) دحلو لق نم ةببشملا ةقظلاو لضافللا شارب رع :

 ديمو دئاس ٠ درو ضار ٠ ديجو دئاج ٠ ميكحو عك اح ٠ ةيثآلا ةلثمالا
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 م تبلُط تر كنب لمَ (0)

 ي

2 5 

 نرفدعءامسلا ”كّسمم وي (4) مالعألا َرَفظُم ناطاسلا دوم لاز ال (8)

 ”هنم تةتشايذلا لعفلاو لوعفملا

 ااا

 ُ بصخم داع هيه كل 0

7 0 

٠ 1 

 3 ديل د 2

 أب دع سمى وهلاىد نار "1 دجأ
 02 ب

 - ريغ ءاّريغلا كلن 0

 م8 .. رص ا عه -خ
 5 يح 95

 7 5 ع 0100
 ظتف ورشا



|| 

1 
 «»«تة2هآ (

 ىنالا صقأللا 7 يواولا صكأ | نم

 7 : 2007 5-1 < ١و

 د ل: رم عدلا نم ..ئعدم
 « : 27 ما 2 -و

 يع ف , مي رم ىعدي 1 ىعدم

 , 2 ها 7

 ءأ 5 لأ ف آن , 11

 ف بت 2 َّى - ى

 يدفع 2 و © باو يجيك و

 نا راد 3 حى رام ىعدتب - ,ىعدتم

 ف 0 1 ا

 0“ ىئءارتم عادت . ىعادتم

 , 2 4 -.7 2 س5

 ىف ردي 1 د ىدن / ىعدنم

2 > 1-4 2 6 

 ىئنل رع 8 ع ,ىءدي 2 لم

 1 هس مل

 ( تأمم أعمم (تاع) لعفم

 مل ْ 3 4

 (تاءه) لاعنم (تامم) لاعفم
 عع 3 2ك 0 3 0

 ىاوم 0 وه ره ىنوعدب نم ىع وعلم

 -بل6نوعهالسا

0 3 

 ب يزف و ا 00 هو :

 ا روص فلتخم له (؟) | ع يكل طلو نم عدم نر كا

 تتك اذاملل (") درحلا ريغ يف يثايلا وا يواولا صقاالا نم اهنوك فالتخاب لو 2 : 1 7-07 ١
” © 

 اصعلا ةروصب فلالا 2 ىتم (4) . ءايلا ةروصب لا ىعدسو ىعذدم نم فلالا |
 نم1 و8 س عجار-- لوعفملا م1 لوا يف ةديزملا مي ملا لصا نع لاقي اداه هز

 1 اني ؟ ياللا نم ىنسب ردصملا عاونا نم عون هيا 50 ه5" ةلاغم

 ' عا نم لوقفلا اوه 15 (4) ريتألا نه دسلولا نيت فيكا(9)
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 تاكل

 5 نامو بي ن نم 0 تيب فيك (0)

 ا

 ' لوهجلا عراضملام ثالثا ى وف نم ل

 ةمومضم 5 0

 لقو 5 ةلاخ» يف بح دي زم نم لعافلا مسا روص لع لوعفملا مسا روص "لباق
 سابتلا مث يذلا )4(٠١ امهيلكي ف د>او ظفلب "تدرو ىتلا روصلا بام يل

 | لوعفملا اد لعافلامسا نيب قرغنااه(65) ةنئيرقلا ( ا روصلا هذه

 الا ني لل لوعتملا مسا نط 9(1>1) +  ءانلإ 10 قرشاام(1) , للا ١

 | امي8) . 4٠ ةلاثغم نم ١1 س *عجار > هينبت لاعف نأ لوهجما عراضملا نم

 1 ههةلاغم ف فوحالادي زم ن ره ا|ءافلا مس روص قع لوعفمل مسأ روص * لباق (5)

 0 لعافلا 1 : 6 تدرو ينل ا روصلا يشأ ام يل 1

 ظ ًلازغ دب داطصاو رمح ىل ١! دي ز اغا انلوق يف داطصاو ”رامجإ نم قولا

 مسأو لعافلا م بقري

 50 6 | مساو لعافلا مس 1 نبا(9١1)

 لامس 0 ٠



-_- 
 حسم عدم م - موس دعت هته املات > . سس دعم تحت ا ىلفل] 7 ا ا

 2 ١

 بواجي ريع ا ةوادبلا يفو ردت: بولك رك ناقل 0

 5205 تسلل ا و 20000 ع 5 . :

 015 هيا ع مو

 ىدصلارخالاو يكمل

 نوسمخلاو ةنماثلا ةلانملا

 ينالغإ *أأ وف نم لوعملا مسا يف

 ينايلا -- ل نم 2" يواولا فوجالا ديزم نم
 ع 59 مل 6

 كين 00 ناصي ند نايكَم

 1 ع : ا :

 3 9 نوصل: نوع
 1 ا 4

 1 "0 نواصم

00 7 

 / نوصتم

 د

 3 ”نواضتم

 نوصي : نوصم

 ع 8 0

 ناوصي : ناوصم
 م 2 0 اع اما 6 م

 نانو 2 ا ب٠جحشسل ند بحتسم

 (تامم )لع تاويل



 ظ لطالب لئاه اناف ل مت تام وحن فرحلاب يدعتملا نم (؟)

 ويلا د وأ

 ظ اندنعو تاب لد * زف اندنع” ديز 0 وحن هناك ديقلا 0

 ْ هف تويم ا

 | ةليلو رهاس انأف ديعلا ةليل تروسوحن ءنامزب ديقللا مزاللا نم (4)
7 

 أهيف روهس» ديعلا

 ل ل رع 1 0 ةقفارللا لل مزاللا نم (ه)

 هنم ا روجلاو براه ديزف روجلا
 92 هينازاما و ذي دل كلو هن 10 ولعب وطي يذلا مزاللا نم(" 4

2 

 4 هلا وا ملاك ) ضرملا ببسو ضرام وا ضيرم ديزف ا

 .٠ هيلاو هنم بارق ٠ كوع ه2 .٠ هب به ذ نم لوحذملا مسأ

 ثم < ونذا يذلا لعفلاو لوعفملا مسا ةفر ءم هيف بولطم

 لا 9

 )١( مكر دوب لصف () رح فورعملا عرزنم ١

  5نونا رئاظلا ل (4)**-- روكا .ملغتمل برت

 20 نيم عنق نم لاي: (5) كب ط :م ”رمألا (ه)

 "يع *م َكِلْوَق (4) . بهذ ةّوشح ةنانسا (4) 9 لّوعي الاوملا

 ٠ ليخملا لعب
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 نزو ىلع عب اه ٠ له ) لو ىلا ظفللا رادو ةدئاز 6 ةيناثلا واولا افذخغ

 «ترق فيك(: لوعفم نزو ىلع اذهو عوبْبم ”هلصا نكلو ال ( ج ) لوعفم

 عويس )0 ةعويبم )١( لوحتلا تجرد ظحال - خس ىل هاا عووبم

 ةمضلا تاقفعسا نولوقي ( ج ) ةنؤلطعي تفيك يل لقو ٠ ”عيبم (4) عيبم (؟)

 أمال واولا ادفذحل واولاو هايلا نانكاس قاف اهملق ام ىلا اهاداقنف عويبم يف ءايلا لع
 ةرورمغلا نم له (ا/) ' ٠ ءايلا ةناجنةمضلا انرسك مت ةيلصا اهنال ءايلا م

 لالطرالاب نيبفرسلا حالطصاب فرعي اموعو لثوحتلا اذه تاجرد ظنفحت نا
 ريدم لعق هنع لود.-1او لصالا نيب ريت نا يبدي امنا ال 1-7

 طوخ“ بوثو نويذم لجراولاق مهناف من ) جل يلدا ىلع فوجالا نم لوعفملا

 الو مم امم اذهو 4 ةلؤوقم 02 ةد'وأوقم تا طولذع يأ فوأو*دم كلكم

 هيلع ساقي
 فوجالا نم بلوءفملا مسا نا ةلصحم ام حابصمل باتك يف ءاج 6 ملل

 فؤاو”دمىوس ماهلاب هنم 'ئىي و رم اك واولافذ> وهو صقتلاب * يجي يواولا

 الا الزاو هازل نفذ يا درطم هيف صقلات قالا فوجالا امو ٠ نوثرشتو
 ل لو ]كلل رم ءايلا ةفلل ميت ينب ةغل يف ًاريغك هيف ماهلا ءاجو: ٠ اهت ناجل ابلبق ام
 0 دويصمو ديدمو طويخمو طيخمو عويبمو عيبمو

 ل لهو ”وع'دم درو معن ( ج )عادم ريغ اعد نم لوءفملا مسا درو له (9)

 نم لومقمأ نزؤ وهام( -]) هيل رابغ ال ئاج يناغلا ماو نهشاو رثكأ لوالاو
 ( 3 كلذ اذالو يع هرم ىلا ”يءوم“ رم تالض كفيك ١ )1١1( ”:لمالا ىلع ىئز

 فيفختلا كلذ لكو ةسناحلل ةرسكة مضلا تبلق م اهدعب ءايلا يف 8-2 ءايواولا تلق

 نم نئنبي ( ج ) مزاللا نم مأ يدعتملا نم لوهفملا مسا ىنيي له (1؟)

 ةعم 0 مزال لعف 17 ينبيو فرحلاب يدعتملا نمو هسفنب يدعتملا

 كلذ ةلثما كيلاو هببس وا ”هناكم وا ”هنامز

 سراد ذيملتلاف ةتلاثم'ذيملللا سرد وحن هسفنب يدعنملا نم )١(

 ةسوردم ةلاخملاو



 اديناو با"
 و

 و9

4 
*« ' 

 لدفن

 لوعفملا مسا يف

 يت الثلا نم لوعفملا مسا

 روظنم ةنم لوعفللا مسا 'اغني راظن )١(
 ١ 1 فا

 ذوخأم : : لع 60
 2 و

 لواسم :. لانس :لاسا#]

 وم 6-0 : 0 0 6 ل

2 5 + 5 
 دودرم ع - 1 هز

 يا اا: 2 مس تيا

 دوعوم * “ 0 دعو (5)

 لوم ةليماو لايتم درا 41 لوق لاق (0)

 ةيع ادم وهو صم رع .١ علو
 ل 0 » -_ 5 5

 يأوهرم هلصاو يك رد 307 ع تري

 7 تالا

 مسا ىو نزرو يأ ىلع اذا (؟) حلا لوأسمو ذوطلمو رول نوع 1 (4)

 ا توق له (9) اقلط. يف الثلا نم لوعفملا

 ظحال -لاوقم ىلا لؤاوقم 'تلوحت فيك(6) 2 لوعفم نزو ىلع وهو لاوؤقم |
 ( وو ) نآتكاس قتتلاف لزق ام ىلا اهانلقنف واولا ىلع ةعضلا تلقشتسا( ج) *تلكحت | فيكي لقب لرقم( ©) و 1 لاوختلا تاجرد ظ

 ظ
 يس م : عيب عاب 00 ظ

 ظ

ْ 
 ٠
| 



 "لقف لعافلا مسا.ففي رمت نع تلئثس اذا
 ىلع لعفلا 7 عقو املوا لعفلاهب ماق ال: قدشملا مسالا وه لعافلا مسا

 ثودحلا ليس
 يناتكو يئافش نير 7:

 ما ءازَغ نم ًاديزمو ادرحم 0 فرص

 متنا يدل لتفلا ةفزمنو لعانلا مسانوص زوي #دبذ بلطي
 رد ”لبج ىنبول (؟) رداع "نم هل سياف اهلا و لاضي نمو (1)

 0 مكس نط (غ) - .ىلاعلا دعك لعجو يملاولا ءاقن ”سأ لاطأ (") يغابلا
 نازخالا هذي وع ”ناسللا (© 5 ”ريغ هبارمشو

 يم 0 0 َّ

 ايفاش تملأ ىرتنأءادكب ىَفك(5)

 ايجاد اَوَدَع وأ ا ىتج نت يمَت امل اًمنمت(9)
 هيرأس حاير الإ هينافلا ةايطلايذ ام ()

 هب قسأف ّرصقلا داغ قربلا يراس اي (؟)

 انيس ولو ىريل 1-00

 لازال جعتسملا مم نوكي دقو 2 هتجاحضمب ينسلكِردي دق )٠(
 انيتغي كاَذ نع ٍآسملا داردقو 4 ككو ًالالجإ كيمسن انسل( 1١0

 ١٠و هوو ١ ظفحا

 هم نوه لل
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 عر

 1 يعدم 77 ءابلا فذحي رعوعدمر عادا عا عدم رعلنم رعادتم 0 عانس |

 ءايلا تايثاب ايغاوع #20 ايء"دم يعدم يعادتم ايعدتم اًيعادم

 أ لمهي آل نيودتلا نكلو تشن ( ( ج ) تشن ما ءايلا فدع ويف ني وعنلا تامها اذا (4)

 يعاد )وحن اهدعب ام ىلا ةفاذم وا يعدملاو يعادلا وم لأب ة ةفرعمةروصلا تناك اذا آلا

 يف رو ىضمو اعد نم ثنّملا لعافلا مسا 5 (9) ( فارصنالا يعدشسو) ( حالفلا
 ثالثلا روصلا هذه يف ءايلا ةكرح شه ٠ )1(1١ ةيضارو ةيضامو ةّيعادأ ج)

 ( ج ) صافلا مسا روص يف صقانلا مال ثشن قماأذا () |

 ةحتفلا اهتكرح تناك اذا لغافلا مسا روص يف صقانلا مال تنثت

 وا لا اهئلخد اذاؤا: ةضاقو ةيعاد ةرحخ ننكر وا: ضاقو ا( وحن ذه

 يا ظ

 اهنا لاقي ( ج ) ل ع روص 0 يتلا مب ١١ لصا يف لاقي اذام (8)

 ةراكو ك حي امه ك ”رحلاو مك ب وو كل ادا نت نع جالا يف ةض
 لها (ةؤر لل *رع لاما لد رخو مر كى علا 32000 ملام

 | كلقع مكح نكلال ج) لا هذهزصا نع لوقت امة فتشت يرد
 لالقثسا ىلع كحي نا هد وعو

 وأ يواولا صقانلا نم نوكي نا نيب لعافلا مسا ماكحا يفق رف نم له )1١(

 ردم ةيلااطانلا | نم لغافلا مسا 2 .ال ( ج) يفايلا صقانلا نم |

 . ىعا ٠ ىدع ٠ ىَوَق ٠ ىحَأ ٠ 1 ىَوط ٠ امن ٠ ىرج : انومو

 8 ىعتشا ٠ ىلغِإ قنا قا : 1 ل ل
 ىتراؤرعإ ٠ ىلولحإ ٠ ىنفتسإ ٠ ىتفتسإ |

 | قرف نم له(«) هتادي مو يعابرلا درجلا نم افلا مسا تينب فيك (1)

 ام(*) يئالثلا دي زم وا يعابرلا يبرم نم نوكي نأ ني , لءافلا مسا ءانب يف أ
 1 ا ميادإ لبزسسا ٠ روعدت نم ليافلا ل 0

 ةرطيسا| ١ نقتلسإ ٠ نكسمت ٠ نيد اك كن ل قمح 0
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 مديزمو يعابرلا نهو ٠ صقانلا نملعافلا مس

 يواولا ف ديب زم نم
. .: 

 نك دج نمر نك م

 يال كى
 ادب 0

 يدي وص

 عادتي ٠ ىعادتم

 هك هو

1 . 

 ََت 0

 ناضل لات

 ادعس نم لد

 ينايلا صقانلا دي زم نم
1 

 يري نم يره
 5 52 ١

 يب رع 200

 ب 7

 00 ياأرم
 ا 0

 ىرني يم رام

 3 ني 2

 ىارتي يم ارتثم
24 .8 

 0: ردم
 دج نشل 0

 ل ام
 0 يعد

 ع

 (كلم ) لاعم
22 5 

 يب رثسإ نم يك راسم
 نا 020

 قيوم * يك و مارم

 ثالاوس

 هاي اهتبلق اذاملو يعدم يف ءايلا لصا وهام( )
0 

 هدب زمو يعابرلا نم
 مل 5 4

 ةيلص يعزم يف ءالا له (؟)
 | 10 تاز قالا نم 0 الا



 لزاما ةيكارتمةينذألاو .دودحلا ياو ةارم ةئيدم (1) 2

 ربو

 ظ يئثاغش نير

 نم ق وعشا يذلا لعفلاو لعافلا مس | ةفرغم هيف بولطملا

 0 تكلا 'باوجلا(؟) رسغاحلا باوجلاريمانا همن (1)
 0 ةضهان 0 لوقو بئاص ريأرد ب بقاث ركفو ذ وه (؟)

 ترمشلا يف دركفتملا(1) طخجس | جب ”عجولا مالكلا (0) سوماقلا تفل وم وه

 ةرئاحلا رئاصبلل ةذقنم ةلفاغلا بولقلا ةظقوم ةكحلا مولع(8) .ةينبألاو
: 8 

 ةرمشمل سم يا ةرغسم ردئموب وجو 60

 , ا ا تاز 4 > - َ #ث هد

 هيفطت ىعمادم ناف ال هيممهجو رانلاب اقرحم اي )٠١(

 نام“ نيلاقا لع نإ مك فوشاب لط للا
 3 5 ترس 7 مى 2 39 ا

 ظ رفك ليلا .نأ مع نإ دهاج رجأ كيني
 ةركاذإل

 ااو*”و؟وااظفحا



 الدر

 كالاكوَس

 فيك (؟] عراضملا نم مأ يماملا نم يف الثلا قوف نم لعافلا مسا ىنبي له (1)
 | طعافلا ما هانب ةدفاق قام اذا[ (8) سنتي 00 رنه ترد

 ( جر ينالثلا قوف نم

 فرح لادباب عراضما نزو ىلع ينالثلا قوف نم لعافلا مسا ني

 رك م 0 ةمووضم أمم ةعراضملا

 ديزم نم لعافلا م.ا روص لك,يف رخآلا لبق ام رمدك نم ”تنكمت له (4)

 11ذ(1) سكت مل اهءا يفوّرخ ألا ٌلبقام ترسك اهيا يف (0) نفعافملا
 ماغدالا ىلع ةظفاحم ( ج) اهارجم ىرجامو 1 ناصو كف ألا لقا ربكت
 لغا بباحتسو ”بباحمو ” ببحم لوقنو ماغدالا "كلفن نا انررطضال سك ا

 امهجادي زهو <هو دم نمل اعافلا ممسأ فرص(ا/) اه ندتسم ريغ ماغدالا كفو

 لبق اءرسسكت ملاذا (؟) , عيبب نم عيبمو ”ليقي نم ليقم تيب فيك )١(
 يف (*) ةكرملا ل |بقث ال ةلغعم تناك اذا فوجالا نيع نال ( ج ) امهيف رخآلا

 0027 قب [يقحمو لاخقمو لاقعمو ليقم يف( ج ) فوجالا نيع "كانتا روص يا

 "لّوخأ يف اكنيعلا تّصص اذ !(5) رسكلاب تككرحتو فوجالا نيعتمص روص يا
 يف حصن معن ( ج) لافلا مسا يف نيعلا.حصت لبهف ملا بوجحمأو َرَوَمعاو ليتل
 نم لعافلا مس [ام(5) غراذلا ند اضيا تاقتشملا لكيفو لمافلا مس

 طفل د لاثخإ ٠ داقنإ ٠ "لَواَجت ٠ َنْيبَت ٠ موا 90 ٠
 هدي 15

 حوت ٠ روتَجِإ ١ نيحأ

 يباتكو يافش نيرف
 و , 1 . نأ . مكحا : ا ًاديزمو آدكرحم ل عافلا مسأ 6

 6 .-حآل . حان ا ا نب ٠ عدو ل لع ا مح

 مال ٠”قاص ٠ ناب 78 ٠

 م  ||آآ#آ#آ]آ]آ آ]آ]آ]آ]آآ]|آ]آ]آ]آآآ]آ]آ]آآ]آ]آآآ]آآ آ ]آ آآ  آ آ ]]]آخخآ]آ]!؟ب || آط آ]آآآ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آجآآ]]]]]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ آجمل لِيليي يي إب( ل بباب ساس



 |؟١

 لعافلا مس ااه(9) نسا خيا 2 4 معن( ج)

 ّيبسل يع. ىلغ ٠ الع ٠ ٠ ضاِف - 3 0 7 ٠ لع * "سر د نم

 يئالثلا قوف نم لعافلا مسا
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 يباتكو ايش نير

 '000 قو ءرشل © بقو "ا ادب زمو هن الا لامفالا نم ردصملا فرص

 18 ا : ”عوضب عاض» مولي 5 0 لام“ ”لوحي لاح : ظقب عدو

 ”خوبي حاب ٠"بيخي باخ ٠١ ”عوجي عاج

 نيرك

 نم قمشا يذلا لمفلا امو أي |. يف ردصملا اما

 انيثفي كاذ نع لصملا كُردَقَو ةمركتوأ الالجإكسَسن ل
 ا ا _ 5 "1 ايا 35 ٠ سوو <

 انيهةواحاضيإ ف صولا كبس مر نااذا

(01) 

 .٠ 1 032 مكاو 9 3م

 تيوادأب نس 1 نأ للظتو ةلوهدم هجوأ تحت ال
- 

 ينك

 اذا

ِ 
 7 5 ِ ا ' 6

 : 5 يسحتلل . جاتحي آل ”دلاو ا نإَو حبقود درتلاف |

 ةراشرإلاو .ةمغنلا 'حيلم (4) ناّدكتسأ الب ناذآلا لخدي ةمالك()
 هتوقاي نايدزأو هلوصُو ماظتنأو هلوصف ماعلا ْق دقعلا 4 ) هز

 فاكتو "ليرد هيف ةمالك (3)

 ةركاذإل

 ؟ طعس



 فرن> يذلا اهف دعو ردضمة دع تناكاذا (؟) دعو نمردصملا اه(1)

 [( ج) يوأو ل اا ٠ك نم ةروعللا له خر له(*) اهيلعديز يذلاامو انه
 ظ ٠ ”مَضو ٠ ”نسو ٠ بهو ٠ فّصو نم ةروصلا هذه شام (4) هيف .ةبلاغ امدكتو ال

 اولا تلق اذاملو دوا سمت 6 ظع و نوو © معو 5 . سو

 ردصملااه(10) داعيةسإ يف ءايلاو دام ! يف ىلوالا ءاعلا لصإ وه اها“ ) كاب
 تا د- 5 م

5-0 
 | ٠ نمت ٠ مسوت ٠ ماوأي * لضاو ٠ 00-5 يو 5 10 َنهوأ 55 ٠ 1 أ نم

 فصتإ 8 جاو

 نم أ ىلع اسايق اهتهتادي“ زهو شلإو "فضل

2 3 
.- 
 0 ردم نبا (8) 0 ا 5 ما 0 5 صر

 ةدئازةزمه هلوا يفامم ردصلا ء ءانب يف ةدعاقلا يف ام (؟) ماقأ ردصموهام (1)

 | ىذحت مآ :نلالا هذه دعت قيف ءاقأ يف ردب الا لو ان لعاذلا تدزياد ا
 يف اولاق كلذلو ( نولوقي يك اعلا ا 5 000 4 ج) نبن :كاسااءاقتلال
 فوجالا تاديزم نم اًضيا تزو هينا (4)  ةعابإو ةماقإ عا اق ندصل
 '-اجماو داع نم ردصلل ره 05) ١> قمتها ( ج) لأ ىرع يري
 | ( ج) ةدح ىلع يفنايلا فوجالا ركذت مل اذا (1) .لامأو ناعأو دارأو 000
 | تلذغا اذالو موق نم ردصملاام(7) يفايلاو يواولا نيب سايقلا يف قرفال ٌةنال

 يف ءايلا لصا وهام (4) 2فوجالا نم لمعتسن الن ةلمفت نال ( ج) ةلعفت نزو
 | ٠ يع ٠ لو .مادأ٠ دافأ نم ردصلا ام (4) كاي ”تبلق ذامو مايتقإ و مايقإ

 ٠ | ظاتغإ ٠ 1 باغ ٠ لياَمَت ٠ وات ٠ ني ٠ لت ٠ نياع ٠ لّواق

 حارتسإ . 7 اهتسإ 0 قاتشإ (: ١(, ”باغو 50 0 نم ردصملا نب 5 21 ١

 لودجلا يف ىرت ام ىلع اسايق امهتادي زمو
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 مخه. 2 - و ا
 ل نرتقي ؤدسرلا ءانعو 2و يابو دن 5

 ل



 با1ذإ(١١) معن( ج) ةباتكو اقيمت أ رق ىرحم ماللا زومهه٠ لك يرجي

 ءاللا ١ روهبيهم ل |اود> يف ىرت ام لع ًأسايف امهنادي زمو < وارجو انه نه

 يناتكو يقافنش نيرغ
 ل8 يا زمو ةينآلا لاغفالا نم ردصملا فد

َ 1 
 .٠ اا ٠ مآل :- ا .٠ م ف ِ .٠

< 

 (؟) ** هب كئانغتسأ نم ريخ ءىثلا نع كواتمتسا (1)
 42 7 0 9 947 8 ا 9 6 را

 ةمرذلا ةءارب لصالا (*) 0 لج نم ىلوأ د دسافملا
 ( سلس 2

 || (ه) هؤاطعإ 8 رح 3 مارح رح ام (؟)

2-00 

 مدت نيح باح الا رثك ا امق(5)

 يف ”بنكحاو

270 



 اذا (5) 9 اذاملو ةيانلا ةروصلا يلو ؟ هدم ل ]وألا َه روصلا يف هو ملأ تعمر ادا

 كاذ ىنمم ام (1) منتوا اناذحت طاطلعا اهاديزب ( ج) | ةلاسم يف ةدلا هذه |
 انكق هكا 1 دق 'ئدتيملا نال ظفاا طبض دين: ال 2 نا ( جلا

 ه 0 ٠ هتياده رع اضوع هليل اًبس ةدملا نوكتف ةل ١ اسم |
 ىلا ةزمحلا يى.زكاولقنف نيفلالا يلار: اوه و ةلأ اسم اذكه فلالا ىلع لَو ظ

 1 هاندنع ام اذهو ٠. طخلا لا ىلع ةظفاحم اهناكم.ةزمملا اوقبأو فلالا قوف |
 ءايلا ةروصب لا نإ يو داولا ةروصب لوا ستيف ةزمملا تعسر اذامل(8) ننفتلاوا

 .-سأتبإ ٠ لعفت ٠ ع / مآل | 0 1 ٠
١ 2. 

 من (ج)ةباتكو د رس "قاع ىرخ نيملا ز روميه ا |اه(٠ و اء

 اهتادب زمو "لاس (بايق |بتادي نمو َسِئِبَو أر نم ردها :نبا ذا

 ءارقإن ون (؟) عطقلا ةروصب هيف ةزمحلا تع 1

 (ج )عقلا نيو“: دعب افلا 'دزت مجاذ 1 (؟) 4 الو ا رتإ(ج)2 نيو:: هن رقثو

 حتفلا نيونت دعب فلا قمح نقال ىلا يلو زم موتخا مسالا نال |

 ثنأاتلا» ءأتب موتخما مسالا ”هلثمو ا

 ىلا اهب” ( ج) 1 0 را ل ام(5)
 نما ةلمعتسلا ةروصلا ام [ذا(0) .. .. ماللا زووم نم لايعتسالا ليلق لمن ونا |

 لعودملا ديزت نا كل 0 0 ا انه "ير دضم
 من (ج)“ ءارقاوءازكأو.ءا بي يع كايف ةقأو ءارقثاو ءارقإ ظ

 0 نوكت ىتم(7)- - اموزل ال اننقن ةدن دم جدملا نوكنو |
 ةتيللا فلالاو الوا ةعقاو فلالا ةروصب ةبوتكملا ةحردفملا ةزمهلا تن :اك اذا جرا

 ةزمهلاو الوا فلالا تناكاذا اماو ٠ ةمزال ة"دملاةلآتأو ل[ ذإ يف اك اَيناث ةعقاو ظ
 ةاصارتل فيك (8) موز) ال اًئيفت ةدئاز ةدملانوكتف ةلكاسمو 5 ءاس يف اك يأن |
 رسولا اع(كز ل ا اص أرقا ( ج) ةءاضو |

 ظ0 ًأَربتعإ ٠ ازاجإ .٠ ٠ افكت اك رج" أجرأ |

35 ١ 5 0 
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 نوعب الاف ةعساتلا ةلاثملا

 مالللا زوحيئهو نيعلا زومهم م ردصملا

 7 وول لودح

 لابس لاسشإ

 لائتسإب ٠ .لاَتنإ

 لالتسإ ٠ لأسإ

 تالاوس

 ةعيثب فيكو ٠ لاس ردت را

 لاأسإ |[

 ةلاسمو ل استو ل

 تو ا لاسإ يف دما لصا ام ذإ (©)

 مالا دعي 101
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 ةءار 7 5 ياس 0 رق

 ه مه
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 ةارقنإ < ارقنإ
 خجل ( د ولا

 ا رتقأ 2 اًرتفإ

- 0 7 

 اثر | . ارفإ

 0 3 ل

 ,لاع 7 2

 اني رفإ ءارقإ

 9 3 م )5

 | معسأ ا رفهكسإ

 - ًًء © < نب
 مل مو

 :اريرقو ارورقإ

 | ( ج )اهظفلت كل اسإ بتكا (؟)

 ظ
 | عا



 مالا وم
0 : - 

 ام(5) اهارحم ىرج امو ”بحناو ءبحأ ردصم يف ماغدالا تككف اذامل(١)

 ؟ باح 9 ببح ردصم وه 10 روصلا هذه لغم 0 ردذصملا ءانب ِق ةدعاكلا ىف

 000 أمق ام ةعح ن ما( 6) ةياحنو هزي قدا ردمملا 3 قك ظ

 ةينالا لاعفالا ن نمردصملاام(1) ماغدالل ربظت مل( ج) باح ردصم
007 

 6 نبا(9) 1 20! دقنإ 1 د لاح

 لودجلا يف .ىرت ا هتادي : 0 ءاسايق احمتادي زمو : هو 47 د

 اي اهتبلق اذاملو ذاذخيإ يفءايلالصا وهام (؟) ' ( لعفأ) هنأ ةسماوع ام ( 1

 ام(4) لامعسالا يف رهشا نيتروصل ؛ياو ( طاف] ذر دسم وهام (©): 1
 اذا (5) ذاذيما يف نيتالا نبب ق ةرفلا ام (5) ذاخت! يفىلوالا ءاعلالّضا وه |

 ءاتمإ فو .واول || ةروصب ةذخاّوم ينو ٠ 11 : يف ةزمهلا ت تك |

 0 3 له نما : ةينالا 6 ءايلا ٌةر 0

 انادي مو ل م نم نم ردصملا نبإ (8) < رج اخس َرطأنإ ا

 000 قى 0 زمو 0 ردصم ىلع آس ايق أ

 يي 5 ظ

 ٠ كف ٠<شح٠ تي ع 7201 : ابتدي زمو ةيلاتلا لاعفالا نم ردصملا ف ْ

6 . 
 م < 03 3 3 20 1 ١0

 .٠ كازا ها | فد 5 ردأ هيلا 5 1 6 0 4 ٠

 مل ها 0 ع 0

 3 5 | 0 دا

 : ءاقسلا قب الخ نإذ ابادلا لهأ ىلإ نلت اللد

 يتعب نراقملاب نيِرق اي هني رق نعل سو ل است الد 'رملا نع
 2 هو هو يلا يد ل 3000١

 ثبارحالا ميصلا يدعي كيدعب هنإف ٍيندلا ةاخاوم ٌرْذَحآَو

 460666 س

 داو
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 5 ”سآر 3: مف ل عج ٠ نظن ٠ لن 0 "ترش 0 16 ٠ ”حدم

 0 -نم ذل انعام توبشلا نم ()

 8 لا 4 جز ةمقن ينال 0 0
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 تالا

 1 دا له (؟ ١ جرح د زدصأ هرود 26 ردصمل انركذ ةروص؟ (1)

 >| حا ردص»و درب له (؟) نت روص وأ ةروص مهرب لع يف الغلا درا راكصا

 ٠ دع(؟) يعاعم م ىمايق كلذ يف وهو ال ( جا | ةلآَق وأ لآلاف ريغ ىلع يعابزلا

 ابك روصلا هذحأدبت اذاه(0) 0
 قم 1 :يا (7) اممردص هأأ ءانب دنع اهرخ 30 تدز اذا 3( 51

 | ينبت فيك اذإ (0) . فلألا ةمت ا ائاد فاآلا
 ظ ( ج ) ةدئاز ةزمه هلئوا يف امت ردصلا

 ١ ةناف فلالا لبق ام الا هلق كرتتم لكرسك او رخآلا لبق املأ ديزأ
 1 0 يأ اي 771

 نم ردصملا تيدي فيك )1١1( اهياب «ةمالفلا مم ىرتةروض م

 ظ جدناز ءاز هلو | يف امم رذصملا يد 2100 | 2 جرحدتو يك احنو 0

 1 0 طقف هرخا لبقام مض (ج) ا اتق مرا قفاع

 دنع(17١) 9 ”لامف 9 ضعاف ؟ لم ردصم دري نزو 5 ىل |ءاذا(15١) <جّرحدَو
 أ اذامل (10) اذاملوءاغدالاب تلءف اذام رعشَةآَو باكحإو ' ّكحِإ نم ردصلا 3

 1 م ”وكحإ يف واولا ت تلق اذا. (18) اي 5 ءاكحإ لأ ١ تراق

 اهلبق ام راسكتاو اهنوكسل ( ج ) اهنمردصملا ءانب داع كاي

 رتفدلا لع يباتك نير
 550 ا 10000 6 7 ا

 رج نسا 9 ملعب 5 لئاق٠ ماع ٠ 0 اللا 0 را

 ."مهلادإ ٠ ”لزاّوت ٠ لزاز ٠ ”قراور ةدإ٠مهثجإ
 1 9 : 2( : 0 حبس * نسف
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 لور رالك, ةعباشلا ةلاخمل
 يتابرلاو ىتالنلا تاديزم'نم ةنيعلا

 كرم ةتفرع اذافةدحاو ةريتو لع يرجي ”ىسايق تاديزملا نم ردصملا
 الصنم كلذكيلاو عونلا كلذ دارفا لكف ةتفرع لعفلا عاونا نمر عون يف

 هتادي مو كح ملاسلا نم ردصمل ظ

 ماك هرذِصُم 2غ - 01 16 ا كح ظ

 ماكحإ 2 1 ماكحإ ٠ لح +
 اك ْ ع! + ةمكحتوأ ب كح كح

 مايك .ءاكحإ + 0 .
 ماكحتسإ م 1 ّ . كمن "©
 كل 20 5 2ع د ا

 متاديب زمو لعق نم ردصلا

 ةجرح حدوأ جارحد 0-3 جّرحد

7 
 جرح دن - جرحدت 3”

 لا
7 

 مايعرجإ ...٠ منرحإ +
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 ا

 ظ 5 دمق ٠ فقَو ٠ طلغ“ دا نك أل
 دك : 5 5 1 0 2
 0-5272 . 3 رص ٠ ”كحي «٠ ناو دج هب ف 3 ل 6 ل3

 لعفت اذاف ام ردصم نم يقي لع نت ذا (0) كازوا لفن اذه ارادشم لأ
 1 0 (8) ةيسايت وأ ةيعان. ةيئالثلا رداصلا له اذا (9)

 |. نيققدملا ةغللا ءالع نم ابعامس ىلا وا ةغللا بتك ةعجارم ىلا اهيف جاشحن اننا ( ج)

 أ كنكمأ نأ 0 )ود نم 0 ىلع دحاولا لعفلا ردصم دري. له (9) '

 ا] هكر لمقلا انتم 1 لبق ردصُم يل هلك َقوعو ةظفلاثا تفرع اذا (11] 0

 | ٠ لاعسلا ٠ فاقّملا» ملا ٠ عولطلا .حتفلا : ةيئألا رداصملا لاعفا ئام (11)

 أ| ٠ ءودقلا ٠ةراجتلا ٠ 05 ٠ ةيشعا ٠ ةبغكلا .ءالملا.١ ةنادنلا .ةيامرلا نذل
 |لوبق ناتلقاذا (1؟) ٠ لامجلا ٠ ريختلا ٠ ةعئايتنلا - ةدايزلا * نافل
 نافوطو محار ر 5200 ردصمه لاكو < لحر ردصم ليحرو 9

 ظ رداصملا هذه يف هد“ الار الا شاق نوكحس ردصم تاكساويفال

 200321 وديع ا ا لا ردكم اذاب 51
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 دئاز بسحي ةنع داز رف رح لكف دكرجلا لعفلا ةذرعم ( كلذ ةفرعمل ماعلا طباضلا

 دداصلا ف ةدئارلا ىرخالا عام (1 9) هلتوا نون وا ًايموا لع فرح نك كار
 - ع - ٍِء 0 م

 ٠ ناي ذه ٠ نىك ٠١ ةقالع ٠ ةديقن 2 لوخ د : اضيا اهاعفا ٍث امو ةيتالا
 ع 5 2 3 مدع - وع 1

 ٠ دامس ٠ عوج ٠ دوم ٠ راكذن ٠ وان ٠مايص» كوأس ٠ ةموميد ٠ دوُدص :

 3 2 . خاّرص . نينار '

 ةركاذلل

 ءاقلف ايو ءالكف ”ءالسق ةعاستباف 2 2

 ن6 7 ب ٍَ 4 , رس بلا

 ءادلا هش نكي قارذ وا اود هيف 55 7

 حجمموههسلسل

 2 102-21 يب 2 300 ةمسس و وره م ر هد

 و



 )دلو ةئوميدلاو ةبوريفلاو ةنوني ١١ م10 يك ةلولعفلا (1)

 ليوعلاو نينْلاو نينألاو جيهفلاو ليهصلاو ليحئلاك ليعفلا )١(

 نايشتلا و نايَذَملا و ناحيملا و ناي رجلاو ناريطلاو ناقنطاك نالعفلا (١ه)

 لاستلاو ذاخألاو دادعتلاو باكستلاو راكذ ملاك 2 لامفتلا (11)

 * ءاقثثلاو نايبتلاو لاحئرلك 2 لاعفتلا (10)

 ةروص نيثالث نم رثكا ىلا نويفرصلا اهاصوا ريثكر وصلا هذه ريغو
 ىلا قوفا ناردصم احل نوكي ةيثالثلا لاعفالا نم اريغك نا

 نمر 1 : ١
 كلذ ىلع ةلثمالا,ضءب كيلاو رثك | وا ةروص اهنم رهتشيف ًانايحا ةعبس

 انآمغو (نمَح ةئاضي يشلا نهم )١(

 اكايضو اكوضو !ءْؤَض دوضب 2 0 ءاض (؟)
 0 ةعيضو ًاعيضو اعيض يصيب 0

96 0 

 ةاقخو اماهعو اضغو نا شب دف'رط نضع 6

 : ًاناحيضو احايضو ًاحايصو ةجاعو احبص 'حيصي ”لجّرلا حاص (5)

 باذكو اًباَذِكو ةبذكو ةَبذكو اًبذكو ابذك بذكي ”لجكلا بِذك (1)

 اا ةللمو 03د ًالآيصو امو ال وصي هيلع لال(

 قيفحت َْق هلا مج )»“ سوم 0( م نم هل لب ال ةغللا سرادو

 هروصو ردصملا

 تاللاكوس

 ا 0 1 م لا
 0 1اس 10 ب1 وق و عنف يك تل



 لعفلا )١(

 ةلعفلا (؟)

 لعفلا (؟)

 لاعفلا (؛)

 ةلاعفلا (5)

 لوعفلا (3)
 ةلوعفلا (0)

 لعفلا )0(

 لاعفلا (9)

 ةلاعفلا )٠(

 لعفلا )1١(

 لاعفلا 0(

 الأ ىوةسداسلا ةلانملا

 امسالا باب

 ةقتشملا ءاممالا

 هعاوناو ردصملا

 نيردكإر

 ىنالثلا ردصملا نازوا

 1 انوجلا تفس

 ي'رخلاو ماونلاو دصلاو لكألاو نك راو نس“ دلاك

 ةوطسلاو ةيثخلاو ةبغترلاو ةبهكلاو ةمحيلاك
 ِّصلاو جترعلاو ممطلاو شاععلاو حرفااك

 هاضفلاو حاوكلاو لال دلاو لاجلاو باهتنلاذ

 ةداهشلاو ةغالبلاو ةحادقلاو ةمادتلاو ةماللاك

 أ ءوتنلاو لوؤحلاو دودصلاو فوقاولاو جورخلاو 0 بلاك

 ظ ةبوطارلاو ةسوببلاو ةدوربلاو ةلوهسسلاو ةنوشحخلاو موكل

 ىغّلاو ىلبلاونمسلاو مظملاو رغصلاو ريكلاك

 ءاقألاو ٌءانبلاو مايقلاو مايصلاو رافتلاك

 ةيابجلاو ةيام لاو ةراموالاو ةراجتاو ةءارقلاو ةباعكلاك

 فلل او كوهضا او بعل أو تدكلاك

 ءاكسبلاو لاّوسلاو لاعسلاو عادصلاو خارصلاك
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 :ىفغاملا ,درد اذا ةياإ 2. جة دعاتلا بدي 2 رامسا و 0 2 ._ ايفل ل

 و

 سو رادع لوثأ نأ بجي ةناف م“ ريس جميرا 0

 ااا را كوع فنك (1)01 2 7رتسل وادب اوتسا نيب اذا ق

 نحل (؟9) لا كو يمر يان 0
 ارثألا نبا(؟6) ه ل نيكست زوجي ق1 ) هينبت فيكو ماللاب رمالا ينبت

 م ايلاف. لاو ٠ <لاق : الا وصلا نم لك هينذغتل ام ىلع ةغيصلاب

 ٠نيبنلإ ٠ تيدتهإ 2 0 ”اوماطما “تلم. تارا
 ”لغمو الصام مقرا رحب ل كل رولان احا ام( ) :كنابجوت

 * اعمو ادي زمو اد“ رحم مفرلا رئاجذب لصتا اذا صتانلا ماكحا 5 0

 امنم ماللاب رمالا نبإ مم ىضءرأو باع نم لوهحلل ةعبرالا لافالا دع (؟8)
 بتكا () 1 ”ةلرهمج م ةطرافم ينو اند نم ةسمغا لامفالا دع (؟4) سو
 لقأو "تلا لئاشنأ هذه يف اهربظمم كفرا كييلع ض رف يلا تارابعلاو تايبالا

 ةمزاللا تاكرملاب اهتكاذم

 منان“



 5 مو 3 3 8 4 2 وح 4

 اًرمثلا هنانفأ نم نمي ” ا اذإ(4)

 الالف :الإو ”اذكه . اذكه / : .ىلاعت سنولعبلف ىلاعملاف
1 

 مي ل ف بيصن ص 245 سدلو هم ع نمش اس 0

7 : 1 : 
 دكا فك تسب يل 00 هدر ومضر اف ةقيس ىضتلا اذإ(١ ١

 ةركاذإل

 وهوا رهظتسا

 همسي نهج

1 3 3-5" 

 +5 !| ىلا * ]ا ةلاثملا نم "رم ام ىلع ةعجارم

 ةإةمايهيلع لثم (") مزاللا لمفلا وهام (؟) لمف لك جاتحي اذام ىلا )١1(

 شارما لق) .:ءزدللا سكع وهام (؟) ةيسادنتو ةيساحخو ةعابر 1 0

 نزولا ةفلتخم ةلذما هسفنب يدمتملا ىلع لثم (7) يندعتلا اءون 5 (1) 2 ي”دعتلا

 اللا رع دعما قرغفي يذلاام (8) كاذك ف رمحلاب يدعنملا ىلع لثمو

 وبي ما وه ثءولعمأ اهيف لمفلا عون ام « حواري ًادغو دير ءاج » ةلجج يف (5)
 )1١( مولعملا لءفلا وهام )١١(ماهوالفملالحمول )١5(هلالاصل

 نم (1) اذاملو يدعتملا نم ما مزاللا نم ىنبب نأ لوهحما يف ١ ينبن نأ يطمن
 نيرسفلا هلأ دنع نا ممصن ام ةعم رك ذو مزاللا درو اذا ( ج) مزاللا نم لوهحما

 لوهجلا يضالا ينبت فيك (14) لعاذلا فذح ضرف ىلع بنس وا ناكم وا نامز
 لثمو ين الثلا ق ةوف نم هئانبو يت الثلا نم | لوهجلا ءامب نيب قرف نم له )١5(

 وّوص نم نيتروص *يا(10) ++ + *لفمو لوهجلا عراشملا_ىنت تنك 0
 عراضملاام(18) امهنب قرفت فيكو ةدحاو ةروصب ئاد نانوكك لوهجلا عراضملا
 خالا لبق ام حشف كل زوجي له(14) (ذرا لوهجلا امو ”حا رآسأو حار أ نم مولعملا
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 تلكَ

 نع ةئيهلابار مالا ينأي له (*) ةخيدلاب رمالا فكرمدتي رثاهفلا يا عم ١(
 نمو بطاخلا نمو لوبجملا نمو مولعملا نم ماللاب رءالا ىني له (") اذاملو لوججنا
 موقي اذا (ه) 5 ةلاثملا نم ١؟ س مجار ينبت كر اضيا وريغ

 0 :هفذحف رخالا لتعملا الا اهرخا نكتب مز :ةيرالا لفل |

 0 ا 3 0 يبل يف مزجلاو 51 8 ال ناريغتن

 7 مولا دمعسل ٠ ل ءاتيل ٠ بَحَدَيِل : رئاجغلا مم ةيلاعلا لامفالا فرص

 0 د رمي وري - هي منيا ٠ ”حراسيل ٠ دريل ٠ لطي
 5 رحت سل ٠ دعني 3 "مقبل , 100 . دهب . طاعتما 2 فلطصيإ

 هيضامو ماللابر مالا ةفرعمل

 ْن هنأ ٠ 210 ركشلاب كامل طبل ةاناكلا نع كادي ”تّرصق اذا (1)
 قثوأ ب دب يف امي ' نكيلف سأنلا ىنغَأ نوكي نأ هو هرمس نمو ٠ هللا قتيلا سانلا عا

 ءاش نم(") هللا ىلع "لكوتيلف سانلا ىروقأ نوكي نأ هرم نمو ٠ ودب يف ا ةعم
 رفك 21 5نمو ةماللف

 2 هلا ا تن 9 ع

 ركشلا ىلع ديزملا هللا,دعو دقق كا ين نا كيل(
 ب و 0000 ا

 0 دعس نإ قطنلا دعسلف لاما اتلم ك دنع ليخ ال(ه)

 هرذع اهدا. ْضْمِ 1 نيعل سلف 1  حدفياو باج ا لجيلفاذك (5)

 بآلطلا نكيلف َكاَرسس لثمو  يواعألاَبَلط َسِرَْلف اَذك(")
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 2 هدو مل - هوو مك تن

 ظ اهناكم ىلإ دهتلا ديح) هناكم ىلإ دعمل ( كي

 ظ اميحاهل] اداعتلا نات دولا ١ 20010 ىلإ اداعما ) ناديزلا ١
 ١ 2 وب ء و س7 1 , : . 1 ص 0 7 ) 0

 | نهناكم ىلإ ندعيل ( تاددهلا ) ممناكم ىلإ اوداعيل ( دويزلا )

١ 

 و .

 من اسنان ©: | ةقيت د دمع

 م5 ت0 - 92 نم 3

 امكن اكم ىلإ اداعتا ( امتنأ ) امكن اكم ىلإ اداعتل ( امتنأ )
 2 معلا ا 1. كا يرو ا
 "نكن كم ىلإ ندعتل ( نتنأ ) رك كم ىلإ اوداعتل متآ)

7 7 . 0 : 3 2 

 انناكم ىلإ قولا نَ يناكمىلإ دعال ان |
- 

 كناكم ىلإ يداعتل ( رتنأ ) كناكم ىلإ دعتل ( تنأ)

 ىضرتسا لوهحم نم ماللاب رمالا
 5 رم 2 ا ٌ

 1 ضررششلل دقو نص رتيبلل

 0 3 1 - أ 2 2

 انتا انضوتسل ناديزلا امضرتسل
, 3 5 0 8 
 متنا اًوضرتسنلا نوديزا اوضرتسيل
 5 2 ه-

 3 د : مى 4 ,

 1 ىضرتسنل دنه ضرتسنل

 انشأ [ضرتستل ناتدنهلا ًايضرتستل
 3 " ! اصل | 2-7 6 :

 نيضرتسنل تادنهلا نياضرتسدل



 رئامضلا مم الوهحبو امولعم ماللاب رمالا فيرصت يف

 > 2 ص 8-2 : ل

 001 لود. .تنأ لمعت ا وه لثمل
 7 9 ا[ 7 َ ع د 5 هَ

 نرأ نعل مت اولونتل . .. نم ناقل © .. اولوغب
 نع لع نأ نق

 صقانلا

 تايقت انأشت ضقت رهيب
 افاق اتناكت .انهاضس - انهاضل

 نتانيضت كرش نهنيشيل مارش
 نحن ضمنا انأ ضمأل



ف بولطم
ا زيبمت هي

م لوهحجمل
مولعملا ن

. 

 ىمحي دبأآل ُهنإَف باسملا ةشقانم ركذأَو 0 كم 5 ا
0 ,. 

 ةلذم باول تيك اذإف

 لاير

 ةقزر 6 ناجل 2 7

 اذهل 'ريصأف ”ني كباصأ اذإ اَذِإَو

 ةيرب نامزلا نم تيِمُر اَذَِو
 71 21 0 04 رت كال
 ديرولا لبح نم هوعدي 0 8 ىذا هنإ كبر عرضاف

 | , 71 اج ولا 2 سد 22 ه<12ث 2 ص

 هوبو عا 0 ىلغأ حصنلاف وه تابق نإ كتصن دعلو

 8موالو ءو* تيبلا لمت

27" 
 سل ا
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 |] زوجي له (8) ةفلاخلل هيب مواعلا سكفب لوهحلا ءاذ ةكرح لعجاف "تبعد
 اماني نما لالا عفوي ام ت كالذ "نا الا معن ( ج ) مولمملا ةكرحب لوهجلا ءاف كي رحت

 111 او فيرست ىلا رظنا (3) جا ل لطول الط هيلو لرب
 1١( ةلاثم نما ١و 8س عجار ) صتقانلا مال 006 رئاهذلا يا عم يل لقو ”هالعا

 ةييرجي ةبطاخلا ءايووا ةعامجلا واوب هلا ها دنع ضقانلا مال فذح له )٠١(

 فلالا يش امو هاثلا يفغ امر( اع د ) يفاايلا هذه شه )١1(.٠ مولعملا يف 5 لوبجلا ظ
 31 نينونلا نيب قرفلا امو نوعدي نهو نعدي م يف نيواولا نيب قرفلا ام (1؟) |

 ثيح نم رئاجذلا عم هفيرمدت داع لوهجلا عراضملا ةروص ىلع انظفاح له (1)
 فيردتو درجبا في رمد نيب قرف نم ل ره(4:١) «يادلا فرت نو مع نو

 كر (1 1) لك لكاو ”راتخت ريتخإ فرصاذإ ٍ )١( فلا عم دير .|

 رئامفلا عم ةين لا لامفالا 0 ىلع ةبفاش»
 500 ”حاري ميدأ ناعي نيعأ ٠ : ىذا يه 0 . ماع

 ٠ عاتب عيتبإ ٠ دادي ديتفإ ٠ ىف ىآلثي فولت ٠ م ضر ى داعي ةيدوع“ ىدبي
 دنع فحل 1 اي 0 0

 ىلح سإ ىل<ه.ءأ . داعتسا 22067 ىضِتقَي يضتقأ

 رتفدلا لع يباتك نير

 لوهحلل ةصقانلاو ءافوجلا لاعفالا هاني هيف بولطم
 كييف هللا <)|قأ(؟) ةيرنلا تاقدمينافكو املا يزخام نم هللا ينداعأ (1)

 كاراج اذا (5) باصملا لوم ركعو'ري ال يسفن اي (") اعساو ًاريخ كابحو

 اهلاو ربصاف ةكبب ”ءايألا ”كتاعبأ اذ ذا(ه) لجو يلع ةنم نأ 2 رلمجلع كيصخ

 هيلع ”تيخارأ ”ثيدح يسفنبو (9) ةتسايس نحت ف اكلم "هللا كاطعأ (1)

 4 "نا 3 مهيصاوتب كيلا ”سانلا م داعي جل ”موق (4) نايدنلا <باحم



// 

 لح ..ا| از 5 9 يب
00 0 

 نا ع 3
0 

 3 اي اان
 و

1 
 تاو

27 590077 

 .؛ 5" حل 9 7 سعال ©

 شت 0 رعد يي نأصت يح: *.“ تدي ل
 ركل < 0 0 7 ً 2#

 ناعدت ا.ه ابعد ابله ناناصت امه احنيض اك

 ا ا 2 231 ج1

 00000 فلعل مك نس ني

 ْ 2مكه9 ه- هدرك تع 2 ح < 0“ ب اه تع < هه

 ىعدد كنا تعد ا ناصت ا تت ل

 تىءاه 7 س0 2 - 6 ع شبان 01 2 0 م ه3

 | نآيعدت ا امجعد امتنا نائاصت 2 ص ا

 ظ د 0 را ا هدوسو ع 0 0

 -هره: .٠ ع 0 - : ٠ 3 ٠

 نيعدن 12 نمش د 5 نكناصت رنا بنص 2

 هه رغب س “ © ع 0 أ - ١ ا 0 1 0 2

 قانعدت انجزإ :اهععد اهقأ ناناصت امتنا ابحنصاك

 37 : > راس و هك هج توو تن ”هج

 تأ . ريهاجو 220 1 0
 عدا انا تعود 0 ناصأ انا تن

 2 5: 1 0 2 ش
 ىعدد نحن انيعد نحن ناصن نحن اص ن

 ثالاذَس

 أ (؟ةلاثم نم ٠ لاوس جاور عي ملا ريض لصتا اذا لعفلا مكحوه ام (1)
 1 ا فذح له (") ةئيع بصي اذا فوجالا مالت تكس اذا(؟)

 | لقو "اصب نيد في رصت ظحال (4) مولعملا يف عقي ؟ لوهحلا في ربصت يق عقي

 / روصلا هذه يف ءافلا تككرح اذامب (5) لمفلا نبع اهيف تفرذح يتلا روصلا بث ام يل
 | ٠١( ةلاثم نم ٠ ٠ س عجار )هنيع فذ> دنع مولعملا فوجالا ءافدل جت اذا 10

 ”تاص ( ج ) لوبجملا ىلع لوقث اذا ”تبعو تنص مولعملا ىلع تلق اذا.(1)



 . .٠ 7 و و 03 2 >2 03

 ءامسلا يف ضل 5 ناكمب اع 3-3 ةلعم ى ىلع رقع

 000 ءامشلأ حب 4 هكر كاديسلاب؟

 وع 1 1

 امد هيد ل 0 اقوفوا أَ فراق ًاسيع 17 ا ه) 0

-ٍ 

 1 ع 4 357 ًااَذِإَو 6
 اسمن طم

 دوعلا فر ء نبع رعب ن َنآك ا ترواجأبف انا لاعتشأ الو 52

 ' د نانلءام 2 ل

5 
54 

 1 أ 3 - مك 0 7 0

 )0 ذلا كالا كنان راد ,: , هك رام ئدت نأب راد قحأ (4)

 “واوا مثلا يف تاببالا ظفحا

 را ةثلاعلأ ةلانالأ

 غلا عم لوبجا فيرصت يف

 تزرظأ لوقت امكف م ا يعدي تبا رج رئامفلا 2 لوما تفكص اذا
ٍ< 1 
 ىلع ت'دعأوو ”تيبحأو 0 ”تارظن لوقن مولءملا ىلع" ت'دعوو 00 و 017

 كلذ كيلاو حا يالا نم عش يهاب صقانلاو فوحالا فردرصنت ن "نأ الإ ل ووجملا

 ل و 3

 ىعدي يع دٍفيرصت ناصي نيص فيرصت

 رئاملا م :> رتايفلا عم

 عرافملا ياما عراضملا يفاملا

 0 1 5 تامر - و

 ا عا ع نافيا ره ب 8 نيضاول
 مر 9 2و 00 23 :ْ 4

 نايعديامهه 2 ًايعدامه اناس انه نها



 عرافملا 1 مغت نا عيطخسش ل اه (7) مولعملا دكرجلا ةروص ةفرعمزم ( ج )ياي

 1 روصب اهتادب زمو ىَرخ يف فلالا تبتكأذ م (/) اذاملو مرو اهغنم لوهجملا

 | نم“ ؟ذت ام يلع ءزعأ (8) قوف اق ةعبار ر ةعقاو اهنال ( ج )واو اهلصا نا عم ءايلا

 #0 نم (دافش اةوهجنا في رمص# 0 4 0 ةفرطتملا ف هأ الأ ةباتك ةدعاق

 | ٠ ىنعي ينع» ىنجي ينج ٠ ىلجي يلج ٠ ىعنب .يعدي يعد :اعادي رتل
 ٠ ىوكي يوك ٠ نير يوط ٠ ديب

 لوهدلل ةينالا لها يف ةمولعملا لاعفالا نبا

 ١ هضرم نم اديز هلآ قش 7
 نيعلاب اي ريبكللا يت له (*) ةدئافلا ءامتال اًحورش هيلا انفضأ دقو نع هللا افع

 ال (6) ”الهاج تدك ام ”ءابأألا كا يربتس (4) ةدكوملا 0
 علا قوتحب طفت كرحأ ”ينغ "ىنبت 0 رونلا ةيذر 00

 يللا شا لكلا لشن نأ يلا ومآ (3) رذيز باصمل

 سانا يام. دق(١٠) ءابطالا ىلع يصحت.و ىثح ءادلا”س الا ينالعي ال

 هز "لع ءام ذألا "زحا ئتنععأ نسمأ (11) قرشلا يف هب ينخسس دق اه

 تيمهو 0 نيب كرت هص رف ىدراورغأو ةبايثو ةمهارد ةبلسو

 2 اي ليال

 ةَميْرَأ نامزلا يف ةارعشلا(1)



 وسير الاو ةينانلا ةلادملا

 5 0 راصمو أيضام لوهجلا 2

 يواولا صقانلا

 ١ : ملل ' يضأملا غراضل.ا ِ

0 > 9 
1 : 1 1 

 '؛ 1 : 1 1 3 ,

 مدع 0 يحرأ 10 ىرب عر 1
0 : 0 

 24 7 00 ى ار 2 54 ّ : ظ

0 3 ٍ 
 9 : ْآ : ى زغب 0 ١

 7 ما
 روع 02 ا 2

00 00 1 ٍ! 
 0 7 ا و 0

 ل 1 5-3 ا 9 0 5 ! ظ

 1 00 93 ي زغت

 2-6 8 رات ْز

 ظ 2 1 ُ 7 8

 7-2 راب 3 : 2 ظ

 1 0 ظ + ي روع

 3 : 77-- 3 وه

 يترا 2 0 ظ 00 أ 7

1 .1 3 5 5 7 

 هب 7 و : ظ 2-3

 ىم راسل 2 001 / :

 . َ : د أ هاو 0

 ى زغتسل : زغتس ا
 ا

 ري يومأ | 00 0 صوم
 2 ع ّح

 ري كوع ىو 0
 - ل

 ا 0 ذامل (؟) يرو ”يزْغيف نيءءايلا لوهجلا يفكاي اترغ فلا تيلقاذ 0

 0 ًادرحم يئايلا صقاالا روص د 3
 يزغ نأ فرعن ام [ذا(3) اديزم رو يوأوصقان "الغم ىدب غي ا اوان لإ يرارو ي نع لوهجتا يف يواولا صن اعلا

 ةم نالوا 9م نن



 9 نم الل
 ل لا

 م

 لوهحما ام (1) ابلدا ىلع "تيب اهيا يفو كاي لاق لعفلا نيع 'تبلق رّوص يا يف يل
 عيشبأو عيبنأو عيب ريصت اذا ةدعاتلا بيحب لعفلا 1 توعك اذا (0) ”عابنم

 ال عيب لوقل نا لضفالا ( ج) عيبر وا ”عؤب لوقا نالضفا *يا (8)

 ةفثو اهددع فنث الف كقبس نم مالك يف ”عوب ةغيد ىلع ترخع اذا امنا ”ع'وب نم

 أ فلالاّت لق اذالو عيايد ٠ لّوات لوهحم ام (1) . ةزئاج امال اهلئاق ئطخن وا شوهدملا

 أ تممضازا(1١١) 207 ليلا ةئيص ىف لسا هزه را لا 95000

 أ كلوت اذامف ءافلا ترسك اذاو ةزمملا كرخت ةكرح يأبف -لمتفأو لمذنا يف لدقلا ١
 د لوهجلا ع حراضا.| نآك كاذا(18) لوهجا عراضملا ء ءانب ةدعاق ينععسا (1؟) أضيا ةزمملا

 سأل 1 وأ له) نم لعن نيإ 4 ففيكف ةناوت ةروعب < عفو "لعق نم

 أ ثيحواءرا ذم” ل في هم لمعتست اي ذا. < لعؤ لممعتسم يخل ةي ونعم ةئي رقلا ريثعأ ( 8

 6 ةركاذلا تايبا نمنيلوالا نيثببلا ظحال) ّلَمَب هممعتست َلمْفُأ لمعتست
 | ”لوقي <لاق نم( ىلوالا ) لاقي نوكت نا يفعتت ةيودمللا ةنيرقلا نأ ىرأل ةلاغأا
 روص يف 0 (طوقسلا نم ”عفار ىنعمب ) ل -لاقأ نم ( ةيناثلا ) لاتد

 فني راصت ىشَع © له(15) نيتروصلا نيب قرفلا امو عاب نم يث امو لاق نم 6

 معن ( ج ) 3 2 في راصت 0 اباك ف وجالا

 ٠ ماضي ميص . اع تع 50 روس 1 ديقتاديزم نم 7 فرص

 ١ و ع
 |ايغ ٠ ب : بيه ٠اناي ”فيخ نافي ندر 2 ٠ ”داّصي ديص
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 ٠زادي ريما 1 مس عاري 0 0 ضيع ٠ م 6 ب بهل ٠ لاعب

 باغي بيع * ”لامي لع . مالي : م ع لاذ لي



 نوعب رالا و 10 تاما ةلادملا

 ”يئايلا فوجالا ّيواولا فوحالا
 عراذل يذاملا عراذملا ىفأملا

 ىء و 4 4 رام 9 3
 عابب ) اول وأ 1 2 لاقي (لوق وأز ليق

 ١ ب 0 | 1 6_2
 3 عيبر_| ظ لاعبي ليقا ظ

 ما 4 ح : 0 1 2 و

 ئ 32 ْ : 0 0

 عيابي عبي ولا لواقي لووق

 د سلو و - 6

 ل ا لوقت 3 هب

 ميلي +... عيوب [ ١١ لوا ووقت
 عابني ) عاب وا 5-5 لا 1 3 وا)ليقنإ

 عاتب ( عوتب أوا) عتب 8 (لؤمقأو) ليت | |

 دو :ع

 اعابتسي عيش 0 7 لقت

 تالاوس

 اذامل(6) لاق نم لوهحلا وه ام (5) 2 لوهجلا يماملا ءانب ةدعاق ينعمسا )١(
 ا لطرودقو ةمويم نكت نا ابيف لصاالا جز ةدعاقلا بسحب. ل ايق يف فاقلا مقتل

 ؟ليقلع< ليفت او“ ليقنإ اوامحو فيفنتلا < لق ىلا ل 1 يع مبكل 1 لؤق ةيص

 | انا هاق رك يف لا رهام: ذإ(4) مقلابلاوتق 0 لؤقتأ امهيف اوزاجأت
 لقو ”هالعا لوهجملا يىذاملا روص الوسلا (7)8 "ءاقلا رك دعب نيملا تلق اذان 141



 + 0 2 0 مل 04 10 43 1 5 ه <ه

 لبروأ يف سانلا نسحتسي دق (:) ديز لوقب ليخأ عر
5 

 نوعبتي الو لهاجلا َلْوَم 0 ايووس يف يس ويل
 مس. عا و

 1 كيلمأل 0 زامل قب سنت ال (0) لقاعلأا ّيأَر اَقاَد

 ا

 < مز |وهجنا نم مولعملا زيم

 يني يأ نيح يلع ري )١1(
 عز | ذا م 1 ر كنع بجتمت (؟)

 دق نكن 0

 لأ فاد

 50 وايل ىلا انتباه
 ِء 2

 0 ثيل 8 أن ؛ 020 )3

 0 تعم

 لماَقَح
52 

7 ًَّ 



 ب ٠

 ةعراضملا فرح مت مولعملا عراضملا نم لوهجتلا عراضملا 706 5

 . ورخا لبقام حتفو

 القا نلخأ اةينالا لخلل يف (5)  هئاَدرَرمو همي نم لوهجملا قبا (8)
 وجل اعفلا ن

 له دلي 1 ههحو 00 ها

 ريمألا َدْيَع 0 ليل ل اكو دس ريمألا دنع ا قليل لك(9)

 06 كل

 فرصتي - ةعبار || ةعاسلا داع .ةيمردملا 52 ”نيمالتلا ُفرّصني (؛)

 ةعبأ ارلا ةعاس || ا ةسردملا ن نو

 ديل الاواجإ هاتي - - لد زل الالاجإ ( ا موشي (ه)

 هفنب 0 اه# ةيد.لا ما ةمزاللا لاعفالا نمرةني وم ركحب له(٠

 انكما له )1١( ةمزال وت و 0 ا

 لجلا يف تيار اك مزاللا نمو ةطساوب يدعتملا نمو هسفنب يدعتملا نم لوهجلا هانب

 يدعنملا نم الا ىنبي ال لوهجملا نا ةفراماملا ةدعاقلاب اذا ديقفن له(15١؟)  ةكلملا
| 

 ىلا دانس! نم ةدئاف لصحم لعف لك نم ىنبي لوهجملا نا لوقن نا مصالاو ال( ج) |
 اا كرم 0 اي دعتم وا امزال ال لهفلا تالذ نوكي نانيب قرف الر هلعافر ِ

 اهادي زمو ةيلاثلا لامفالا نم جوه ءانب

 .لأسي ٠ ”لكأي ٠ رلغأإ ١ ضرب 'مكحي ٠ حملي ٠ بهذي < كبَر 1 ا - . س هدم 2 .

 ىرسلا مْوقلا دمي خابصلا دنع (6) صمح لماع ”ريمالا لزع (1) 2و 0 5 د 5 7 1 م | ١ افلا نع بوني "نأ حاط ام ىلا لمفلا .دنسأو ةينآلا لجل يف صافلا_فُنحأ

 ا ص ل ذقن تااويلر طوخ تس ةدففف 5
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 ظ انيمبتو اًحاضيإ ُفضَرلا انبْسَحن نصيف تكروشامو تذّرفتأ اذا (*)

 انيابغو اموكز بذملا رثدكلاو ابنَ انلدبأ دخلا ةئحاي

 ظ ع ريم يغب نإالأ يغب تميسق دق ”قاززألاو قزلا يف ُصرحلاو 0(

 هنا كلملا سوس ال زم *لكو "هتسايس ها ملفا متيطعأ (هز

 ةركاذإل

 اهظفحيو دارَأ ايا تاببالا هذه نم ”ةةثالث راتخي نا ذيلتلا لع
 هلحجمووهسل

 نوعبرأالا ةلانملا

 لوهجلا جرابضلاو مولعملا يد

 يلا هرج تقبل 0 َلضنلا فرعي ديز - مولعلا

 ير هر نيصتسيو مضلل

 ريلكلانوهيو 200 23 و لضفلا ر لد ا هايل

 و

 نسحلا نسصتسيو ُديعبلا لَواَيو
 الا

 | اًوامولعمل عراضملا وهام (؟) اًريدقت وا (ظفل ةلعاف ةعم ركذ اذا: ل عقلا اا
0-2 

2 

 مركحيو قرع لع فرعي *لباق (؟) اذا لوهجلا ا وهام(؟)

 أرحل ىلع نحت وانتي لع لوانتيَو نوبي ىلع نريد كش
 اوورطاب مق تاع رطل لومجلا نع مول ملا عراضملا فلتخي اذا ينءربخاو

 | ةكرح ٍضام(1) ”الوهحم راصن مولءملا عراضا ا تاك رح نم تريغ اذام (5)

 اماذا() فاد هيف ةحراشملا رت ةكرخ يضامو لوهجلا نزال 0

  تلوبلل عراضملا ءانب ةدعاق شن

22-11 7070 
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 مولعملا يف تناك اع لوهجلا يف رخ آلا ةكرخ ثرين: له (1)
 مولعملا ينضاملا نم لوهجلا يفاملا ينبت فيك !ذ14(1)

 مرخا لبق ام رسكب مولعملا ىذاملا نم لوهجملا يضاملا ينبا( ج)

 هلبق كرحتم لكم ضو
 ةيد.-ثم ما ةمزال يا له ةلانملا هذه رذص يف ترك ْذ ىنلا لاءفالا (15)

 نبا(10١1) يد.-هلا نم (ج ) يدعنملا نم ما مزاللا نم لوهجما ىنبي له (13)

 (14) لوهجلا يف ناتامم امهنال «لاعفاو «لمفإ *كرتاو اهتادي سمو لَمَف نم لوهجللا |
 نم لوهجلا فيرصتب 'سكمت (14) عوفثو لعوف يف اواو فلالا تبلق اذال َِ 3 / 11 / - ٠| ِآ

 ا

 ٠ ”جرخ ٠ لخد» ملع ٠ سرد ٠ بتك -- : اهافش اهتاديزمو ةيلاتلا لاعفالا |
 0 للا 2 7 3 رك 22 دي خ2

 7 5 5 سم ا ىصسم و طم 50 سيل 2 . لوا 0 3

 يبل و < يفك 9 2 ٠اآر ٠ مي . ل اس دخا 1 --

 يباتك نير
 رجلا لعفلا + ءاشو هلا لجا يف لعافلا فذح هيف بولطم

 لك اًديز انّرصْبَأ () قوسلا يف !ًديز ترلظ (1)

 لماحت () همالكىلا شعت (ه) ةئيسلاب ىلا اولا ( (2) كمالكزع
 "وس الير تيدا (4) نمر ل يلا عن مما
 ا

 ةباطخ تنسحتسا (1) |

 ٍيشافش نيرق

 يلا اف نلسما نم وللا بم
 اًمْدَنعلا آلا تببقعأ امو ”تدعو .. امدلا لتنَأ ثذك نأ ىلا نيس 0)

 ا 5-2 س رن ++ عل

 ارامفا مههوجو تلخو اًدْسأ 'مقيأو حقا ايس 8 ازا موق 6

 ا 2 0-3 #2

 ارا ةئسالا فارطاب اوددق 0 ناب فرقا 40 اذاو
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 نوثالثلاو ةعسانلا ةلاخمل

 لوهجملا يضاملاو مولعملا يضاملا يف
 لوهحما مولعملا

00 1 0 
 00 بس قرس ١ مولا صللا قرس ١

 ديز مركا ؟ اديز ريمالا مركا 0 5 - 9 1 5-9 5 >َ 8 0: :
5 8 , 

 | قوس 2 5 8 ىوسلا يف ادير ب !! ١ نب ندا : تلا ثاني د ”ررشلا 0

 ملم 0 .: رديز مالك ىلع تضرتعإ ؛
 هجم نه

 تالآ ون

 لاامعفالا 57 له 5 نيميا ىلع يلا عبرالا لما ف لاعفالا يش أم )ا (

 لعفلالعاف وهام (4) ةيدعشم اهنافرم7 فيك (") 2 ةيادعتءا ةمزال ةعبرألا

 عبرالا لجلا يف (1) مولعم ”ىل 2 دما طظفلب وأ مولعلل ىنبم ل |هف (ج ) ةلمحا يف هعم

 ةراشلا نم فرش اه ٠ ةامخا سفن نم ل اعفلا لعاف وه نم فرع له راسلا ىلع يفلا

 لهي يذلا لعفلا ىعسأ 10 0 نمو دهاشملا نموم ركحاا نمو

 لووهحم فما ظفاب وأ لوهحللا ينبه لعف( ج ) هلعاف

 ”هلعاف ىكسا ال يذلا لعفلا وه ( ج) اذا لوهجلا لعفلا وهام (4)

 ةاجللا يف اعوفرم
 | ىلع ضرتعاو ةجوتخ دهاَشَو مركأ ىلع موكأو قس لع قَرس :لباق (5)

 فوركاب مآ ك ثاكرملابأ لوهحلا نع مول للا فلعخي اذامب يل *لقو ضرع

 أامةكرح شام(١1) ٠ الوهحم راصف مواعملا تاكرخ نم تءريغ اذا )١(
 رخاآلا لبق ام لبق كةرحتم لك هكرح يف ام (١؟) 1 رخآ لبق

 َآ
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 رج فارح ةطساوب يدعتملا
 5 لل ا . 2 يي 6 ب 1 0

 ٠ هبايغ نع ذيللا رذتعا ٠ ريقفلا ىلا ديز نسحأ ٠ هللاب تنما
 ةلُمسا

 ندحاكلوقيف(") هب نم ملا نمو نمروملانم مهلاب 0 وقيف(١)
 نع ذيلللا رذكعا كلوق يف (") بلان حلا نمو نسحلا نم' ريقفلا ىلا ”ديز |

 ”نمآةلكأش ىلع يذلا لءفلا يسن اذام(4) نع 0
 1 فرح ةطساوب الا هلوعفم ىلا ل اصب ال يذلا لمفلا يا رذئتعاو 7

 ىدعنت يتلا نم لاعفا ةرمثع ةاراقو لع بعك ٠١ .(2) ارك ابااعلا (ج)

 فرمحلا ةطساوب |

 يشافش نءرق

 يتأي ام يف هريغ دلل ل يطل انو نذلللام

 [ابنكام دع وا 3 تحف (() .* نال الع هج ترضع نم )١(

 00 -رمئآ(4) نيكاملا ىلع كلاب <دبضت الل (0)

 ”ؤام َلَق اذإ هجو يف ريخالو دٌوايح ّلق هجواا دام لفاذا (5)

 2 ركل عبط لع لدي امّئاف كيلع ةظتحاف كءايح
 6 يآ ٍتاقف اقفااخا نإف ابمتغأف فلما كده د 3(

 57 را ةزيصقلا يردن اف . اهبلَتحأَف كاراشع "تدل ناو

 قليلا تفاح ماوقلا بص ضخ يملا لاحر تكله اذا

 <وه را يف ةعبرالا تايبالا ظفحا - نا ركاذلل

 0هه

ْ 

 - . - 3 . 4 0 هلأ ْ ٠

 قاّرت نم كشبع قوف كلاف ا ع اذا(؟)



 نوثالثلاو ةنماشلا ةلاخملا
 1 زاللاو يدعتملا ف

 / 1 5و١ -
 ويب 7 ِّ 2: 2 : 5 2 يا 3

 ٠ حفصلا ب نذملا ىجرت ٠ 'هابآ دولا عاطأ ٠ ةتلاشم ذيملتلا َسَرَد

 تا

 سوئردملا امو سرادلا نم « هثلاغم ذيملتلا سرد » كلوق يف )١(

 | ىجرت ) كلوق يف (5) عاطملا نمو عيطملا نم« هابأ دلولا ”عاطا » كلوق يف (؟)
 4 يذلا لعفلا يبست 0 م(؟) 7 يِحّرملا نم ( جفصلا ”باذملا

 هلا (ج ) هب الوعفم ةلعاف ب بطني يذلا لعفلا ي يأ ى جارتو عاطأو - سوم ةلك اش

 1 ا ا ي"دعتملا لمقلا نه امانا ) لا

 ءارتقديف اهبتكأو ةيدعتم لاعفا ةرشع نع *شنف (7) 2 ةيوآظرقلاو ةيزإ

 2- 2 3 3 هَ 5 -

 . م ظاعت ٠ ديز نهد

 فعالا اني

 ظفياسملا نمو مل ل1 أه بهاذلا نم ثالفلالمنجلا ها

 ىلع يذلا لعفلا يسن اذام(؟) ٠ ريغ يلا ”هادعت ما ملعافب لعفلا ةئنم | له

 الو هلعاف يف هثودح وتس يذلا لعفلا يا 1 مظاعتو بهذ 1-١

 ءزاللا لعفلا وهام اّذا(4) مزاللا لعفلا ( ج ) هب_لوعفم يلا هاكدعتي
 ةرشع نع "شنف (1) ةيوا ذرفلا وا ةيزيلكنالا يف مزاللا لباقي يذلا ام (9)
 هارد في ابعكاو اةقزأل 0

 52 -- َى



 لرا (؟4) ٠ فذحت ىتمو رمالا 0 فوجالا نيع تشن ىتم (؟)
.- . 1 

 لاعا نيب قاقعشالا يف قرفلاام( ؟5) 8 ماللاب رمالا 9 ةغيصلاب سمالا لمعتسا

 عجار  ”حّو'رئساو ”حارتسا نيب ا بآعيتْسا نيب + لّوغأو ليعأو

 يعو_ع نيب ٠ عتناو دمتم ( نيب قرفلا ام (؟1) م" ةلاثملا نما 5و ١و ١؟س

 رمالاو عراضل | ينبت فيك ينربخأو ”لاعف نم يعابرلا درحلا تادي نم ركذا (؟9)
 (994) كااذك تيس اذامو ؟ ةسجخلا لاعفالا# ةعب رالالاعفالا ئام(58) نم ظ
 نم فذحي يذلاام(-0) ديكوتلا نون اهتقحل اذا ةعبرالا لاعفالا ىنبت اذام ىلع |

 ران تيدثياو 0 يذلاامو# ديكو ثلا نون اهتةحلن ام دمع اًمئاد ةسمخلا لاعفالا

 اوشا ىلإ دري يذلا ام (21)* كلذ لع لغب؟ ةقبست ىلا ةكرطا ندب ىرغأ
 9ضيا ضقانلا نم ابيلا *ذّري يذلا امديكوتلا نون ابقحلت امددع فوجالا نم رمالا |

 مر ومذه ىلع 'ل رغم (9) 3 ىلع ديكو ثلا نون لخدت ىثم(؟؟). “لكم

 يناهترمظنسا يتلا لمجاوتايبالا مجار ("4) اهنم لكي ةصقخلا ةادالا لمعتساو

 ةلماكلا اهتاكرحب اهظفحاو ةرشع يتنثالا لئاثملا هذه
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 *ا/ || ىلا 81 ةلاثملا نم ىم ام ىلع ةعجارم

 | هئانب كدع ىفاملا ىلع ”ءديزن يذلا | 0 عر اذملا 2-0 يانم(١)

 1 عراشلا هئادب دنع ىخاملا تاكرح نم ريغعثي لك" رش ةئم هفدحت يذلا امو عراضللا

 اةقرملل طباضلا وَهَخ (9) درحلا ىضاملا نيغ كترحتل نا نكمي ةكرح 57(
 دنع'ءأزاف فذحت درحلانم عون *يا (1) .عراض.و درحلا يمداملا يف نيعلا ةكرح
 أ درحلا يف ال عراضمل هئانب ددع واف نكست ال لعفلا نم عون يا )١( عراضلل هنأنإ

 | هيلع رهظت ال لمفلا نم عون 'يا ( 8) فوجالاو فعاضملا ( ج ) ديزملا يف الو

 اًدبا داق 8 اءقام ابيف 00 يا(15) عراذملا رخآ ةكرح

 | ١امةةعتسرإ ٠َتيََر ءاَندَرَأ ٠ توعد : ةيلاتلا لامفالا نم عراضملا ام 0: ١(

 .انلاشح ٠٠ را تاعأ 0 ناحرام ! ٠ اميه ٠ تشع 2

 9 ءاللاب 0 2 ةغمدلاب 02 ىف ءيش يانمه(١ ٠ ١ نيضا نإ

 يذلا اهو 9 ةحاصلاب ا الل هئانب دنع عراضملا نم 00 يذلا فرحلا ام (١1؟)

 ||قواةيف اهدي رت ةزمبب يف أت نا مزنلت ىنم (19) ماللاب رمالل هئانب ددع هيلع هدي زن
 | ةروص يا ؟ اًمئاد ةزمحلا هذه اهيف ىرت سمالا روص نم ةروص م )١14( رمالا
 ةزمهلا هذه عون وهام ( 15) يىرخا ةرا: اهترافتو ةرات ةزمهلا اراخدت
 فعاضملا نم رمالا ناك أذا )١7( .درفملا بطاخلل رمالا رخآ ىف اوم ىلع(15)

 | صقانلا ن نم رمالا ناكاذ د (18) اذا كر فك +اذألو اهرخآ كن 7
 هلوأ فاح لعف نع ينربخا لاقو لئاس كلاس اذ | )١5( 0 لمس: اذامث

 ام(١٠) يت اذاق كلذ عم (نات ”ىنمم ذيفيف دعأو فرحالا هم ورألا ١ نر

 هذه يف لعفلا نيع تفذح اذامل (؟1) بطاخلا درفلل عاب و فاخو ماق نم رمالا

 اهانغمو ةبطاخللو عمو بطاخملا ىنثمل ماقنم رمالا ام فر روصلا



07 

 ٠ ةقبالا ةلاثملا نم 5١و !هو ١١و ٠ ٠ نم مجار --هعن ٠(ج) رمالاو عراضملا يف

 اند كا ندب قوت مالا روس م05 ةدافا ةداعالا ىف

 ٍشافش نير

 فرص() اهعدو ديكوتلا نون نودب يرو ىرو اعد نم رمالا فرص (؟)

 اهنودبو ديكوتلا نوني خحتساو ىدئهاو ىأبتو ىجرت نم رمالا |

 ةماع تالاةوس

 ىنم (؟)ال(ج) + افاد اع ديكوتلا نون لخدت نازوحجي له )١(

 عاونا م ام (*) بلطوا مق قايس يف عراضملا عقو اذا ( ج 1 131 لد

 ' ةرملاو يجرالاو ينملاو ةاعآدلاوء ءابفشسالاو ى مهدلاو نسال( ج) اطار باطلا

 له ماهذثساللو 3 ع "م د هذه تاودا ام 0 ضيفحتلاو

 هل سلف ملا 0 اح نا الآ: ضءرعللو ركام ينو ةزمه او ْ

 ةمحارإل 0 ةادا عراضملا ىلع ةلخادلا "مالا مال انبسح اذا الا ةصاخ ًءادا
 عراضملا نهناك ناو م + رك ىنغشم ا ةغيدلاب ناك ناف رمالا اماو ٠ اًديز ثهلا

 كتلع امماللا هتاداف

 لابلأ لاح الإ سات الو اهئنعَأ ةيسيرَت يداقتلا عج

 ا نعام ل الو 5 م |ةمأ ندمت ال

 ال داق آلإو يفر ا 7 ا يلاعملا يذ

 ناركاشلا هلا يتسلل كيديرأل تكف ”ترتو
 هجحجمووهسل
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 ظ ديكوتلا نون عم فوجالا نم رمالا

 |نمق اموق يوق وموقف مق مق
 دي مااا 0

 ظ

 ظ | نانمق ناموق نموق  نموق ناموق نموق
 ظ نوتب امىلاصتا دع 3 رفملا يطاخللا فو حالا نم مسالا ةروصل قرح اذام (9)

 أ فوجالا نم مالا فانخي له )١٠١( ةفوذحلا لعفلا نع اهيلا ”ت<ددر( ج) دبكوتلا
 ١ : : 3 ' : 8 1 ٠

 1 موذب ماقأ نم صالا روص شام )١١( 3 ج )كلذ ىوس ام يف هريغ نع

 ظ ابعمو ديكوتلا نون ||
 دف ودل نون عم صقانلا نم رمالا

- 

 نيسإ ايسنإ ينإ اًسنإ ايسنإ 551

 2 .ع

 عمر ار ا ا 3
 أ و رت 0

 0 رذالإ نإ 0 نان نأ

 ١ س(جردراس اق لل 0

 امهفذجت مل اذاملو اهريغ نم امهتفذح ام يسنإو اوَسْنِإ

1 

|| 
 درطم اذه له (18) ْ



 يناتكو فاش نيرن

 ابعمو ذكر ثا نوننودب ٌلحتساو 90 اقأ نم ةعب رالا لاعفالا شام(١1)

 ديكو تلا نون نودب ىدحهأو لَونو ىّرَسو ازغ نم ةسمضلا ل |امؤالا ينام (؟)

 آلا 0 ن نويبةالالاماالا ل يللا أابعمو

 ىهابت <٠ ار ٠ دعا٠هدى ٠ يهَر ٠ ميم ٠ اهعمو |

 رئاصل الإ ”لامالا تداقنأ 0 ىتملا كودو: سعصلا .ًايسّتسأل

 0 رج - - ا 8 + هع را 0 01 00 2_ 3 7 _

 ةهحوم تنا اداوف ينم تاربا 4 ا يردص ىلع هيدي ىلا

 ا
2 - 1 2 0 . 8 7 

 ةعضاوم نب يردا 1 افامهس تمر دق يانيع | نعمطت اي لاقف

 ه|»ؤ006ههلل

 ”نوثالثلاو ةسحاسلا ةلاخلا
 ديكوتلانو عم 0 نم سمألا فيرصت يف

 نظن أ 1 ظن يرظنأ

 1 ا نارظنأ نرظنأ نارظنأ نارظنأ نرظنأ

 تالاّوَس

 ١ك ليكوتلا نؤن ةدايز دع ذرفملا بطاخلل'سالا ةروص يف تامه اذام(1)

 اذام() ا ا

 ة/اممخ ةروص يف 9 ةيطاخلا ىنثم ةروض كيس + ةدزرفملا ةتطاخلا ةروص يف تام

 تفذح اذامل (0) اد ل لا د كر طا

 ةبطاخلا ءاي لبق 9 ةعاجلا واو لبق لعفلا ةكرح هام (1) ةبطاخلا ءايو ةعاملا واو
 ١و ٠١ س عجار  اهوئف. امهلبق ام ناك أذا ءايلاو اولا فذحت له (1) ظ

 ا.هفذحت ملاذا ءايلاو واولا ك رحم اذا (8) ةقباسلا ةلاثملا نم ١ 1و 5١و



 ع هيبه يو 6
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 تالادوس

 خاوأ 0 9 ذام ىلع (؟) ةمجن |بءاما انعضو يتلا لاعفالا يعن اذام 0

 لامفالا ف قل حغفلا ىلع ءانبلا له (") ديكوشلا نونب اطاصتادنع لاءفالا هذه
 | الثمم وا اًسيعص ادي زم وا ورح لعفلا ناك اوس لءف لك ف درطم من ( ج)ةعب الا

 ترون باصا اذام(5) .اًبياص اهمامأ انعضو ىتلا لادفالا ىعسن اذام (4)

 1 عم ديكونلا 5 ديكر كا نودب اهلاصتا دنع بارعالا

 | ةعفز- يذلا'ام (7)“  بارعالا نوتفذح دعب ةبطاخلاو بطاخلاو ةئاثلاو ا
 ذال(8) ةعامما واو (ج) بارعالا نون نع ”الضف بئاغلاو يطاخلا عم ةروص نم

 هعن لع و أولا لبق ام تيقبا اذامل(4) نيتكاشلا ءاتثلال (ج )واولا هذه تفذح

 ناك أذ معن (ج )درطم واولا هذه فز> له )٠١( ةفوذحلا ةعاملا واوىلع ةلالد(ج)

 هنا ةمضلاب لك رحو وأولا تيب احوةفم ناك 'ناف اموعضم ةعاجلا واو لبقام

 اوم وأ نوصل وع ةماجلاواور ابق اموانيعلا هيف حوعفملا صقانلا يف( ج)كلذ نوكي

 ءاب تفد> له(١؟) نوتفتي عي نوع له ديكوتلا نون عم م امهيف لوقثف

 اهدا اذه سساه(١) ةءاملا داو تف دسك تتارعألا نر نا 1

 فذ> له )١5( ا ءايلا لبق امتيقبا اذامل )١15( نينكاسلاءاقتلا (ج)
 ناك ودكم ةطاخلا اي لبق امناكأذا أ معن (ج) درطم ءايلا مذه
 نيا هيف حوتفملا ايف( كلذ نركب ن ,1011) هرسكلاب كك |! و هايلا

 تدق ( احوتم»

 )١17( نِيَجَرب لهو َنيَسنَت لهامييف 001 وحن ( ءايلا لبقاموا )

 0 ا جر اذال (18) تارعالا نو: تفذذ !؟ ثانالا نون َتْفَذَح لك

 | فلالاب 'نينونلا نيب ا بارعالا نونك فرحال ريعم ثانالا

 ظ نواب 7 تانوذ ةثالث يا) لاثم اوعل ةهارك(ج ) نانرظنت و نان ظني كن

 ظ ةركاذلل يتلا ةلثم اارظنأ» ميم زه(٠)



 نوثالالاو ةسماختا ةلانملا

 ديكوتلا نون عم عراضملا فيرصت يف
3 

 قايس يف دكوتلل ةقفنع أ ةددشم ةحوتفم 0 5

 ديكو تلا نون عم عراشملا اذه

 ناتدنه *
 هد و خي نص

 تادنه ٠ نانأر ظنت له ؟
 - #«# 1 نو

 اديز ينرعب نرظنا له *
 - 1 كاب ه-
 . 2 نحو 5ل

 اديز اتعاب ن راغان له +



 «لذو

 تالاوس

 هو ةسجخلا لامفالا اههسن ملاذال(؟) َرَظَت نم ةعب رالا لاعفالا ركذا (1)
 رك > (2) لكشلا يف ناعتفنملا ناتروُصلا اهام(#8). بفيرصتلا فة

 | ركذ (6) + "”ىجترتو ىعرو سدتساو اعمدو لاقتساو لاقو دم نه ةعيرالا لإ
 | فيرمعتلا يف ةعبس يو ةعبسلالاعفالا اهم ملذامل(1) َرَظ نم ةسمخلا لاعفالا

 نم ةسجملا لامفالا ركذا (8) لكشلا يف ةقفنلل ثالغلا روصلا يف ام (1)

 | يف ينلا نونلا يسن اذام (9) ىلحتسأو يدل رو ىع <داو اعدو ماقأو 2
 | نونلا هذه نيب ىف ةرفلااه(١١) 5 ةلاثملا نم ه س مخار: ٠ ةسحلا لامفالا !١

 | 9 ىنالا فلأ دعب بارعالا نون 00 يلام (11) .نءظنحو نوني يف
 آس

 اهمدقت سم 2 )بارعالا نون فذحن اة 9 ةبطاخملا ءايو ةعاما واو دعب

 ظ 8 ركاذإل

 | لئانو يا 3 دقإو ٌفافع لعأف 100 ليسيف آل
4 1 

ْ: 3 2 
 ع ع 3 . 0 اك هس ا. و. - 5

 ا لئاس تس وأ و ىدصد ا يك را لقو يدنعأ

 0 2 و 5 املا و 00 5 م اك , 1

 اثاضفلاو ئلعلا الإ يل بنذالو 2 ةريغك موق دنت لولا ١
 ١ را 2 ع 0 0 1 0 3

 لماكتم اهءوض سم ءافخإب م نمفٍد البلا يفي رْكذ َراسذنقو

 1 ا
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 " ص ع 6 6 1. م

 "لمع نم نونج يف 0 ا 0 358 لآ ”ةرمفلا رجشأو

 ١ ةاصو الإ ةكرمأ 2 2 ع هللا ىَرَتَف ا قنأو

 مذ 0 ريل - 1 ب هم ص 6

 | ناب هللا يني نم اننإ الطب افرط مطفي نم سب

 ةسمخا لاعفالاو ةعبرالا لاءفالا يف

 0 ةروص ةرشع عب را كل ناكر ئامضلا عم عراضلا تفرص اذا

 ريوصلا 0 ناتروصو لتمملا ريمصلا ابتحلب ”عبسو ريما اهيف رتتسي اهنم

 1 رظن فيرصت يف كلذ نابب كيلاو (نونلا) حبلا
 0 ا مر

 + نيرظنت تنا * ا * فت يف ا

 2 نارظنت 0 0 + نارانت + نارظني امه

 . 5 نّتنا | نو متنا ١ 0 3 تي 1

 * رظنن نحن +“ امنأ انأ

 فيرصتلا ىف اسمخ ةمجن ابماماو ريعحأا انف ردي يتلا روصلا ىرت

 ْ ينل وصلو. ةمبدالا لا و 2 ل ب -

 ةئئاغلا عمج ىلوالا ل يلع 0 ىو لكفلا

 ةبطاخغلا عمج ةيناثلاو



 ا! ادي لا

3 7 

0 
1 5 
 + يس

"6 

 وكي نا مزلي لبف 0 ”جترح د (1) لا رعتسم - رعشق اهدكرح

 لقنلا نم ما لقعلا 8 : لكز رعت فيك (1) جنح دإو جرح دإ اهل

 داري ؛ اذام (5) ةكللا تن ا 00 وه ( ج) لقلب ي ينعت اذام ار

7 5-5 3 "”- 

 هجريو] يف ا,مء اان 320 ةعبرا ىلا اهثيرت كنال لانمفإو لئءفإو

 ىلا اهثدرا ( ج ) سوماقلا يف فّشنرحأو رعشقأو مرظبت دجت فيك ١(
 9 1 يب - ا بأبي قف مارظت دد>اف فرحالا كمت بأي يف اهدداو ةيلصا فرحا ةعبرأ

2 

 | ٠ ش ءر ٠ ح باب يف فشنرحاو +ءر ٠ ع ٠ ش ٠ ق باب يف كرءش كقاو ١٠م٠ ر
 للتعفإ نزو لع طمنر قإ اهلصاو لآهفإ ( ج ا رقانزووهاه(١١) ٠ ف

 ”جةرح د نمرمالاو عراضملا ام ١*١( ال هينثف ذك يي ىلع ترتع اذاف

 رمالاو عراضملا ءانب ةيفك نيب 1 قرف ن و له(١) محن أو مال جرح د تو

 تمم اذ 04 ) ال( )ين العلا تادي زم نم امهئانب و يعاب رلا تاذي رم نم

 أذام( ١ ه م رع ؛مشقيو ”جترح دب ف نويضن و ”ج رحل 5 ةعراضملا فرح

 امبنم عراضملا ءانب ذنع للدعفإ و لاعفإ يف لصولا ةزمهب تامج

 يقافش نير
 سومافلا يف دوت :فيكو ةلاعلا:نامقآلا نازوا ةفرعم ياللا

 أهنم رمالاو عراذفملا فر رما 3

 . يكسمت. نطل ٠ لبرسل ٠ يبا * وهدا © تروح « ضلا 0

 نطلَست ٠ يدهد ٠ بلسإ : جطتلس | ط5 :نسنمفإ :نامطإ ٠ للا
 - وه دعو , 2-10 2

 , رم يدير ا يا قىدهل ب ٠ نأ * ٠١ ىقدلسإ ٠ ىقلس

 لدمح ٠ ”مبلذإ ٠ جنون ٠ لعشسا



 ي.ءاخلا نزولا وهام (5) انزو < "يعابرلا دب زملا م ا هيلع قاطن يذلا )١(

 يل لقو هالعا ةرششملا ةلثمالا ظحال (") 2 نايم ا ا وا 522
 للعفإ وا لاحت, لكل ه (4) ةرورمغ لاَسفإو | لعفإ وأ <لاعفت اهل ل لعق لكل ه

 اا ايكوم لاركسا نم مناي له (2) ." ”ةرورص للدف امل لطفا وأ
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 (ةلاخلا نمل نم *دعار ١ ديدزمو ذكر صقانلا فلا تكس يفك[

 صقانلا فلأ لقت ىتما ذا (*) ّيضرَو ىرجو اعد نم'عراضملا ام(5) 5
 | فيس هاي ازغ فلأ تبلق اذامل (4) . + تدشن ىتمو؟ هاي بلت ىتمو 9 عراضملا يف اواو
 | عرافملا رخآ كارحت لازال (2) ىّزاغيو ىدغتي ادءام اهلك ت ادي زملا عراشم
 1 و و ”زغي نم 0 1 0 وارد ناف ظفلل ًافيفخم ( ج ) ةدعاقلا بس> مقلب

 ( ج ) كالذ يف طباذلا وهام (5)
 و وسو + 7

 ةرسكلاو ةمضلا لقشتسن اكرحتم املبق امناكو ايلا وا واولا تفرطت اذا

 يفدرام فذحلا اذ له (8) رمالل ةااد يلا ءال باصا اذام (1)
 ةدرحملا روصلا يف ءا روصلال زك يف درطملا ف دعا كه 8 له (9) ديزملاو درحلا

 ١١ ةلاثم يف رئارقلا مم صقانلا ن * رم مالا فير ماو - ؤرالا ريهضلا نم

 رعريلو جركيلو رغيل(ج ٠ ىحت راو ص و ٠انغ نم ماللاب رمالا ام( ١ ٠

 ) جلا نه نم مذسل اذام(١ 139
 هب ع

 ثيح ةغيصلاب رمالاك هرخا فذحي صقاناا نم ماللاب رمالا را

 ريعكلا رتتسإ

 ءائدراب و خرم عرس نقلل ,مالاو ةغيصلاب رمالاو عراضملا ام(15)
 رءالار -3 عراضأ ا ام )1١( ىلوا>إ كاتس . ىهتشإ ٠ ٠ ىرنإ ٠ توات 5 . ىدنت

 نع ماس رؤى اس حو 02 ع -

 ءامعم اًوفطمِإ . تعدت ٠ ”تيعدإ ٠ ٠ امي دتعإ ٠ تدنج ٠ ني د أنيرح نم

 رئامذلا عم أونبأ و اعراضمو 2 فئسدم(5١) نايضانإ ا



 نوفثالنلاو ةنلانلا ةلاخملا

 يئايلا مث يواولا صقانلا نم رمالاو عراضملا

 : 1 ا 7 2-4

 ا ىرا ٌْ زغا لا
 , < |[ 5 306 2 5 ١ 7 ١

 6 0_2 آ 7 0 7 تك
| 

 خ --” ١
 0 هب ان 7 | ى رعج ا ل ## 7 . 2-0 9 00 >َ + 3 3

 مل +9 ا 0
 | 5 ا ٠أ ءى ١

 كو 0-4 راع | ىراعتب
 0 ا ى ع 3 م 0 0 كوت

 2 ابتدع هك ك2 2 .
 ا -8 ْ . ا هس ع |

 11 .* | ا "أ ا 1
 -2 م هر زتعإ ] يز احدن

- 

9 

 كا 7 ىو 2 ّْ 2 ١

 ه2 ١
 ماتا َى راسإ | ءتسأ ْ ى رعسم 1 0

 د ا ٠ ُ ا 0 ا 8 ١ 4 م 1 5 ا 59

 ا 1 سومبإ |. ردوعإ] يدوز# ٍِ ا

 د-همنمهسل
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- 5 3 1 - - 

 ىلعنازوا ةماعلا ة:لأ ىلع يرجي له )١5( ةقانلاو لاملاو راجلا نم ةت:ثم اهنافا

 هقّوعتسماو هنوبتعاو ةلّوطتسإ الغم لزوأوتي مهناف معن 33 1 ساما“ ْ

 : تأ ع الو ساي'لا ىل اعنا لو رخ كالو ْ مد 5 وهتنو 1 الب وطأ 0 ا

 ٠ َلءأ :اهدكرحم امو ةيلاثلا بلاننالا نازوا ام (15) نيالا
 1 2 ص اس عا ا س 24 0

7 1 3 1 59 

 قوعا ٠ قاءأ٠ حابشتإ م الفأل 0

 | صاو.اعراذمو اضاع رئامثلا عم ”حارتسإ ف رص

 اقفعت242٠0ينما  0!داثعإ ٠ اوناهتسإ ١أزّدتم' ٠ تنافدسإ ٠
-2 

 يفافش 7 ناك

 بيِمَب باء ٠ رودي َراَد ٠ دوي داج تادبيزم نم رمالاو عرامشم ا فرص
- 

4 7 

 1 2 . 5 1 4-2 0-2 ٠ .ه . 5-5 54

 ةيسلاع ايلا“ أ وى ل يا اريحا يس ل الث اخ مهد لاه“
 كل 9 3 انه -

 0 ١ 0 يع سنع ىب و ١

 نيزي ناز :زوأري را «ذيمب داه ٠ 3 1 لان ٠ نيلد
 ٠ 5 022-5- م

0 

 0 را يل تال 5 رب م 2 ا رع
 85 . 3 د لل

 يرمخ] لو م ينال ضا 9 ادبا ىلصفو ىلص لش ا

 ًٍ ع 1 ىد ص 2 0

 ”لَمدلا مم مني دق كب 0 أ رود نه ل تؤبم) نيله
 3 9 ني 0 524 ني

 3 3 , :> 2 ١_7

 س6 ع



 تنال
 هنا ' 03 ١

 7” تدشن ىتم ؟ كاي بمل» ىثم 7 عراشملا يف اواو فوجالا فلا بملا) ىثها ١

 8عرا ةملايف اواو باقث مل اذالو'فاخي فاخو ”مان: مان يف فل الالصا وهام (؟)

 نيب قرفلا ام (©).. (شيا هاي بملت' مل اذاملو ”راتي راحو ”باهم باه يف اهلصا وهام
 يآ يف (ه) '' املا ىلا فوجالا نيع درت تاديزملا ينا يف(4) َليقو لوو

 هذ> عراذم يف قرف نم له(7) اَقلأ بما يا فوجالا نيع نم تاديزمل
 ٠ داتنإو.”عابأو ٠ ماقأ نم عراضملااهاذإ(7) - "يئايلاو ”يواولا نيب رّوصلا

 اذام ٠ يلعو ”عابو فاخو لاق نم هرمالاام(8) -ءاهتسأو . حارتسإو٠ ”بائغأو

 م نع() ل ؟5 ةلاثملا نم ٠ ١ و 5 س 'مجار - رمالا ءاذ ةكرح فقوت)

 تفذ> اذال )٠١( نعفلا نيغارتم تفذح ىتلا ”باغو 'لاقتادي زم نم رمالا

 فوجالا تادي زم نم ةنامم مال !هركذن مل نازوا ةيعا )1١( . روصلا هذه يف نيا

 وا د كاد زإو و زإو اوعإو ”روعإ يف كلوق ام (1؟)

 نم نآتعشم راوعإو ءزوعإ امنا معن ( ج ) ةرمعتسم اًروص ت تسدلأ اجار يرج امر

 نأتثثم امن :اذ ًادوسإو رو زإ امياشمو نيدلا لثعملا راع نم ال نيعلا ميما روع |

 داس نم الو دروازي ناز نم ال دوسا.راد ىنعي دوس نمو لام ىنمي روز نم
 ةلخماو معنا 06-) نيسلاياه تتحص دقو در 4 ريغ' هخللا يف . لاعفأ درو له(؟) 0

 0 زوعأو ٠-جوحأو (٠ !ًديج”هلءج ) < هيئتلا دوج ىلوق اهنمو ةزيفك كلذ

 (٠ قرولا يأ صوحلا تجرخا ) ةلذغا ,تصتوخأو ٠ ) ”نيح هيلع رم ) "يلا َنّبحَأو

 اوعحاو ) لباد اهل راص ) ”بوثلا لب 390 لاوخأ ناكذ لجرلا لوخاو

 : لوؤتسأو : تشاو اء اويرصخم او ةباوجتسأو ٠ ( اًنازيج اوراد ) موقلا

 مساولا+) 00 نيحم هاو . داوحتساو ٠ ا 008-1 راسآو

 ةنيع م: الام ةقئش» نوكت نأ ( ج) اهنيع ت تععص يتلا لاعفالا ر هللد يف بااغلا

 700 ا ويم او ب روساو نيحاو ] دعاو زرعة

 .ىلا اني اباصا ىلا نيعلا ادع مخ اوا ٠ باوصلاو باوجلاو نيحلاو نك وعلاو

 ! قّونتساو ل وخشءاو روثحا ف مك درج ا نم 38 مالا نم عآد ةخيصلا قاتةشا

1 





 ,لربا كذ .ح قتال

 ه راب

 ثالاكنم

 ىثم(؟) ورماو ياللا عراضم يف لعفلا فرحا نم فرنح يذلاام(١)
02 : 3 

 فكك دعنا لصا وهام("). ( 9 ةلاغاا نم 8 س مجار(( ج ج )واولا هله فذحت

 ٠ قو ٠ فصتو ٠ عدو ٠ د>َو نم لعتفا نزو وهام (4) كاذك تراص
 ب , 1

 (٠5ةلاثاا نم 4 س مجار ) ٠ لصو .٠ مهو ٠ ظعَو ٠ دَقَو ٠ عسّو ٠ لكو
 م 2*ذ2ؤ0[26ئ

 له (51) «اي ابحاق اذالو دموعي و قاغبإو 00 ِق ة ءاياا لصا وهام (5) ظ

 || ا عدا ةايزو مدلاب العلا كازوالا هذح ف لولا ةزمم كينرت زوج
 ةزمهلا | ممر :>الأ ُق لضفالاو 6-0 5 0 و <رعوأ لوقت 2ك رود هنأ ل

 00 3 ) يواولا نع يئايلا لاثملا ند سعت فاثخي له (0) واولا غاتباو

 0 لا فلم 5 طخ ليدي نم ضال ا

 ل اه ع” و « ةيلاتلا لاعفالان م رمالاو عراشملا ام )٠١( رئالا
. 

٠. 
. ., 

51 

1 
0 | 

 لس # لذ ب هه 1 0 . 7 . 5

 ءاندقؤا ٠ ا 011 مح ةدتإ ٠ مدراوت ٠ تدلّوت ٠ اوظعتا

 قاتكتو انش نير
 0 ؛ عْمَو ”لح وب 7 : امتادبر زمو ةيلاغلا 1 فقالا 0 رمالاو عب 3 راخملا كاز م2

 ع 0 0 ا
 0 موي مو ظعي طعَو ٠ 1 ع كن ا كنزي 22 ب ع

 ب َفَقَو 0 مف 27 0 مس . دب 7 : دقب 3 او | اع

 0+, 1 ل ا - , 7

 ٠ هوي نهَو٠ نَقِس نقي ٠ فصي 2 ”لصي 22 عنمإ مدي

 ةركاذلل
 - 00 د يول وكلا ر و 1 هو 2 م1 -

 لاخ الو مع هفرْس الو - لاملاالوهيلعتءرملاةنيزال(١)
 مادا ه2 ه2 ت- عا مك و -: .؟« 2 لا <

 لاوها هينثت ال ةميزعلا ىضام لجر ىلعلل ىاستي امنإو (0)
 ال د 6 ا 11 0 0 5 0

 ٍحأ ٌايندلا يف لّوعي ال نم اهدحاوَواندلا لجّرامنإو (؟)

 د قوهووههسل



 ها/

 هعاوناو لتعملا 3 رمالاو عراضملا 5

 ةتاديزمو يواولا لاخلا

8 0 
 دع كعب دعو

 0. .؟ 2 4 7 ”7 ١

 دعوأ ْ دعوي ظ دعو
 2 ا 000 ا 2 ١

 دعو دعوي 8 دعو 1

 . 3 ْ و د ظ 1 ْ

 دعأو دعاوي | دعاو |

 ف 0 اول
 دعوت 1 دعوتي ا لعوب

 د 9 4
 دعاوت ظ دعاوتي دعاو

 3 و 0 تسع ساو

 دعونإ دعوني | دعوا
 5 - ا 2

 دعتإ دعتي دعت
 0 ع 7

 دعبإ 7: لعوب ر ( دَعوُأ ًاوا) دعنإ .

 كا الئ 1
 داعبإ داعي ْ ( ًداعوأو ا ) داعي ْ
 00 و ىده أ 1

 دعوتسإ 1 دعوتسإ م دايخ وتسأ 1

 أ | ) دعوغنإ دع وع مور ْ (دعءوعواوأ )دعتوعيإ



 نا

 0 3 سلا 0 000

 نازوالا يام (5) نيلت اذام ىلان 'ئدتبا و "ىدَتِبي و ادنباو أدب يف ةرمهلاتنيا
 103 لاعغالا نم رمألاو وامل ام(0)+: +: مال[ قوهتيم نمت ةقامم ابعا جرت 0

 أ ا قم 50

 ٠ امتادشبإ . ا أنار .٠ نأ

 رئاوقلا م1 او عراضمو ا ايذام ًادثبإ فرمم (4) ”تأربتسإ:٠ ا

 0 يباتك نير

 وطب ٠ أَراَي أَرَط 1 يو
 َ 0 أدسن عادم تا ادي

 ةركاذإل
 00 ها م 0 ا 0 2

 ليتعي ناك نإ نارجيلا ف رط ىلع .  ُهَتَدِجَو كاخأ فضنت 1 تنأ اذا
 و - م 2 م0

 "للا ور "اا هدنع 0 اذإ م لحل 3 00 امو

 0 3 - 0 378- ا سو حس

 مدق هب قكسل 1 ناب انسلح م2 نءم مر
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 نوفنالتلاةلانملا

 هتادي زمو ماللا زوديم نم رمالاو عراضملا

 ا 5 عراضملا 067 أ مالا | 3 3 ١

 1 1 عه ل
 ْ ادبإ اك أدب

 0117 ع 5 «عس هج

 ظ 2 يدي أدبأ.

 ١ 020 ِ نا عإو أ د

 ْ ى ليي م 04 هلحو ل

 ظ ْ 5 2
 ادار“

 ١ 0006-0 1 عج <

 ادن 8 1

 ا 8

 ا -<و 007 ع 2

 ع 4 5 6 1 4 0 20

 ظ ردت ىِدتسب ادتإ
 ْ ش ادبإ ادن | (مجرالا ىلع تاغ) ادبإ ا

: 2-6 2 50 

 ( خئربتس دس دبتسإ 1 ع 8 0 ا 0-2 ا
 .٠ 05 ١ 0س

١ . 

 و ا 16 بسم

0 

 ىدودب (ججرالا ىعتاممزأ دؤ دبإ |

 ا
 تالا ون

 (ج) اهفي رصتو تادي زملا ءانب يف ملالا نيبو ماللا زومبم نيب قرف نم له )١(

 ام( يضاملاروص يف ةزمملا تبتك فيك (؟) ةزمحلا ةباتك يف الا قرف ال



 لل ا: وف

 نع

 نا ججرالاو ال ( ج ) ةامعأسم تادي زملا هذه ر 1 له("“) "لسمو [|١

 ةباتكل يوما طباضلا و ام(*) نيعلا ز روم ل 0 ةنامم ىلع وعقل و لامفاو لعفأ

 ابيسرك نو كد هلا نيلن يذلا فر 1 ئمهلا نيل ( حا | 2 ابق هانز 4“ أ 3 5 : دنا

 “« ونه |١

٠. 

 لئآرو مود نيلو لاوس ديصعن لاوس نيلو لس ريصتت 'لثسإ نيا كلذ لاشم
 -وع ني بوريص -مسمجب

 : : . اك 0 درحملانم رم الاو عراضلا رود ينان ىله (؟) ثا بيذو سارو موش ريصتف بئذو |
 | الإ : 1 5 ١ 2|[ لآ“ كن 31
 نيغا 2١ معب ( ج ) ٠ لاس نم درخا رودا هةباطم نيدلا روههم لعف لظ نم ديزملاو

 فر.-: له 3 0 عراضم نا لاقي (5) ابيلع ساي ال 'لس ةروص ناف ينالشلا |

 لعفلا امد

 5 وفد مع افلآ ت عارلا ىلا 6 زمهلا 2 اولقن نأ 0 ةعبلالا ىلع هارود

4 
 ١) ىري ىاري تراد فك(1) ىآرت لصا وهأم

 يسر ١

 نزو وه 52006 0 ةخءمأا تراعف أهدعب تفل ل | نيبو 57 نيفكألا ءاقملال |
 , 6 00 7 ع .ّ

 ياثرا تراد فد 0 ىرا 2 ا ىدأ ( 03 ) ىأاو ل امذأ

 - هر ء 200 0 1

 .٠ 47 اولءاست 0 ايف ةيلاثلا لادفالا نم رمالاو عراضاا ام(١ | ىراأ

 يذل 0 ه6 © : منع ه0 1 7 2 اص --- - سحب مذ

 اتلءاضت ١ ٠دابت ٠ ناءان: ٠ !امعساع |! ١ تمع انثن ٠ "متو ءارت ٠ تسسأرن

 1 نم
 ناتو يقاهش نير

 66 001 1 07 2 مس :

 ٠ بادي باد ماسإ 2 اهتادد نمو ةنقألا لاعفالا 50 و عراضملا ٠ ى

 11 < 0 م هت 1 قوم 0 - 8 ٠ ١

 ا أ :
«< - 

 5 مدس لس 1 | - : ا 5 7 3 - ً رم ع 5 2|

 1 عر راع راح ٠ راغبي ران 2 وي 00 مول مع
0 
| 

 وش ما دو د 0 اول 2 كا د
 : نمسا يعتز الاعب رلايرجن 5 2 دملا  نتمك 1
 717 ا : 2

 لانو م مازحو ”مادقإَو فاَمع لعاف انا ام دجلا ليدس ىلا

 4ع 2و رق ع كك 1 0 م

 "0 سل 1 انب تنأل >- الو ريخألا تنك نإَم ناد

 زيكا



 نو

 ظ نورشعلاو ةعسانلا ةلاخمل

 هتاديزمو نيعلا زومبم نم رمالاو عراضملا

 رمالا عراضلا يضاملا

 0 ا لأسي ل
 0 2 - 58 ع

 لس 7 6
 ظ 1 ا ل ان

 نيم لئكسي لو
 و ذث ياخ

 ا
 ا

 عر
2 

1 

6 
0 

 دي

 2-2 ١١ 3 أ 5 00

 اء 41 يس ىلإ 1
 ١١ 7 لس

4 0 0 3 
 كفل 7

 , يو 0 0
 ا يسع ا

 هس 1١4

 ظ

 ظ
 ظ
[ 
 : 4 000 0 ق 01 . 1

 ( ج ) ةيسايةلا ث* نيتروصلا ”ياف 'لاسا وا *لس لاس نم رمالا يف تاق )١(



 ؟

 0 ىلع لكم رع اله (6)* لاي دالا هر 1 ج) *لك أ نع ًاضوع لك

 ةىدوم اعنم رمالا "أذ ةفخأو رم 'م ةإ لق 5 جل لك ١ ريَغق

 ةدئاقام (07) . ”هءاامو.لفأ نازوت ىلد يتلا لك 1 نم رمالا ام )3(

 رلك نم عراضملا وهام (4) 1 ةلاثم يف ترك ذ ينلا ةزمملا تالعا
2 1 

 مر .٠ امم م ا ا ا : اضيأ رمالا امو العافل اتفو ةيلاتلا لافالا نم
 نورك لح (د) 0 ارث ٠ قررت اهدا ٠ نيهأت :٠ تب ذأ ؛ؤعتد اعسإ ؛ هع سس 17 < ب 4 سس ى2غ ©«:

 أ درحب 2-5 لاثم 1 ءافلا زوههم لك نم | رماو 38 راضمو امام ديزأالاو درحنا روص

 بلآ زوجي دوز ىلا نييلت زوحي ( جز ركتنإ يفز ,وجياذام(٠ )من ( جزادب مو

 كلذ لك يف ىضأملا قرح قىرخو٠ 1 2 لكتب! اهيف ز روحي يا ا ةنيملا ءاللا

 رهألا و عراضملا

 اكو يمناه نير
 5 8 0 1 2 5 ادي 1

 رمع أي سا فس فسأ رأي 5 نم رمالاو عراضملاو ىفاملا فرص

 2 7 . 2 3 ل - ع 03 11 8-2-7-2 ع ,#خ

 0 قرا قى 1 لمأي لأ دخاي 2 فلاي قل 355 نذا تدان ةن |

 ليحرلا فزأ ١ هلأ, تفنا١ رمأأ. سن١٠ ناي نءأ١ ملأي ملا ٠ لأي قريلا ىلا و 0 5 2 7 ّّ 0 9 1 و2 7 5١ .ةوجو هس غ 7 ع ب 2 1

 لأ
 ةركاذإل

 1 هج 2 يي
 هيدا نمو هلقع نم اضفأ ةبه ْى رمال هللا هوام(١)

 2 28 م8 م ا

 لمح. داحلا ”ءادقتف ادق 5 -:لأ لامح امه (؟)
 00 للا د ع 0 ا ل 2

 كلمع كلمع اذإ ٠ هلمع ىلع دمتعي لقاعلاو هلمأ لع دمي ا
2 .َ 

 لقاع تناف يف عمد 0



 ها

 نور شعلاو ةنمانلا ةلاخملا
 هتادي هو ءافلا زومهم نم رمالاو عراضملا

 ما ىخأملا
 د :س غد 2

1 

 3 اسي ظ ك1 اتسإ

 يوب
 هع

 الا تروق نوما بد رصت ىرج له )١(

 زك اي و*لك ذر و لكي يف ةزمملا يدركه )0(٠١ نآلا دخل اهل ينل زال

 0 يذلا 00 راوصلا هذهب ةزمهلا د تدك اذا ظ ا

- 
 ا مصاول ا

1 

 دج د نس ميل م لحبسب --



 ان زؤنف كيب اذشلا

 .تدتحإ ٠ ضنا تي 02 : ةياثلا لامفالا نم رمالاو عراضملا ام (؟؟)

 كا او سول و ع 06 2

 تدد 8 ت ءإ را ا 5 و تد>جاح ٠ تمدتهإ . محم اودَمْعِإ

 يباغكو يشاغذ ني رق
8 ' -5 5 . 

 ريم ٠ دري در : اهتادي زهو ةي' الا لاعنالا نم رمالاو 00 كم
 و 7 مح 07 ب 5 ع - - عم 7 ٠

2 
 0 9 ٍْظ

 ل . ة يف 1 32 0-5 ا ا 0 4 5 1066 5 © 1

 لص ع 9- 1 داع كس 7 م خ2 تت

 ٠رقب نق ٠ طعي طح ٠ ثفوي تف ٠ لبي لب ٠ ربي رب ٠ دعي دم ٠ لدي لد

05 

 |وجلأ بئاصملا شو لقعلا بهاوملا ريخ
. 

- -4 

 م8 كج
 نينا تكمل



 تالاوس

 ةكرح هام (؟) عراذملا كاب ةدعاق لد دعأ )١(
 رخآ ةكرح كام (9) - ؟ةيسادتللا.9 ةيداحتلا 9 ةيعابرلا ١"

 06 مل اذاملو تره تادب زع ف عرافملا ّرَخَأ لبق ا. 2 06

 |. امغداو ةئافىلا ل عفلا نيعةرمتكانلهقتتف در رمي حي لصا (ج) رحب يقربملا ةرسكش اجب
 اانذح(ج '.ذأمي :زامي تراص نك (0) ةكامد نضاوف ان(

 وفق مني لصاوه ا. (8) نيداذلا امغدا م ننتنقلا رعتآلا لقا
 نم 2 ىث ءلدخا له( ٠ انيق ملا لبقان 1.6 ةرفدع اذا الكاش

 | افاعي ةكياق نشام (11)  :(_.تالاك ل1 قه ردص يف !هتدعا ينلا عرامشلا كانب ةدعلق
 بحب رءالل اهئانب دنع هتاديرصو ترم يف عراشملا ر تكس له(15)

 أ اذا )١15( اهرخآ نيكست مطخمت مل اهماو 00 1 وص*يا(ا عري
 نانكأس ودبل 601 )  اهارحع ىرج امت اهّريغو رام رهأو يرش 0

 نال( جادت نم رهالا ةروص ىلع ثالثلا تاكرحلا تعضو اذامل(1) ٠
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 9 ه5 - - 1

 3ك 0 ا : لك نم 5 1 اند ا نركك نا

 0 0 ك7 رد

 2 7ع



 ةرشع ةعساتا | ةلانملا

 تادي 3 عم نيعلا زوههم فرد رص ف '
 5 ا 5 ا 5 <

 لاخلا لح لا

 لاسأ لكاس لا
 24 م ل + خا ٍ

 است لاسنأ لاش

 نواس 21 ام لة أبو

 ع 8

 رعاتكيلا 2 0
 | ,ةأ ارقن ارو

 7 2 ع
 ءارقا وأ ؟ ارقا اراقن ارقا

 ع_ه-ه و 2

 ١ ,هجنمأ | ,هنأ و
 534 -4 ل

 2 ره و 2
 ارورقا اًرتقا اًراق

 كالا

 اس تاديزمو:5 لع تاّدي زم نيب في رمعلا يف هو زم ىل ه(1)

 ها 4 س ةعساثلا ةلاثملا يف روك ذملا ةزمسلا ةباتك يف طباضلا وهام (؟)

 تندك اذال . (5) 4 نم ةرشاملا ةلاخلا يتروكذملا طياضلاام :(4) ا 1

 فار نم هععاررلا تادب زملاام(57) فلالا ةرودب اهتادي زمو أرق يف ةزمحلا

 اوم لك لخ (001- و و يمادسلاو ىنهو راس نم نم ةيسافلو ا

 | ةيلاثلا لافالا نازوا ام (9) 100 )0( .جمعتسم تاذيزل
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 ىلع كانيع تعقوو ارث تنك اذا(؛) أ نم لتاف ةرود ينام (؟)

 ةناث طقف ةظفالا لكش تربتعا اذا (ج )لداف وا لعنأ ةرود اهب حت لبهف ذآ ةظفل

 ”لذاف ةرود اهبسحا يلاذ اهانعم تربثعا أذا اماو لاف وأ لمفأ اببدحا نأ يل زوحن

 6 فم -ءارم م ج كالذ فرحت 1 هز 1 ريج دنم ريع ذخأ نط دز ”لمفأ نال

 دع ”نختتإ تراد فك (9) نخأ نم لهنا َنْرَووهام(7)' تةئللا

 لامفالا نازوا شام (4) ' ٌقلالا,ةروضي ىذا ما يف ةزيملا تشك اذامل (4)
 68 تي 46 كان“ ل 200

 ا 0 .دحا ٠لحان فما د1 ١ ا اهدرح امو هيلاتلا
 0 1 2 00 < ما 1

 ( جوعا ) ١رطانإ ٠ لهأتسا ٠ لصات ٠ ساجد ءَوَرتإ ٠ خَرأ١ جرآت ا
1 - 
 لكتا ءففا'

 ع ِ : نو د 10-0 71

 ٠ ناهي وا هرملا ”مركي ناحتمالا دنع ٠ قباوسلا ف رعت ناه ّرلا دنع
- 

 ٠ نايحاك خلا شيل ٠ هيف اه ثري ءان 18 ايضادي ةان ول تدع دن
 رع بل - “-

 نس + ها ف س 2 2 ا 1 رو .

 لال هوك .داوح لكل لقملاى غلا ىنغَأ ٠ ُئدابلاو كاتب هذه
3 ٍ 3 3 2 - 

8 6 . 

 ةلا١ حت اود م ف
 "معا <

 لجاعلا ب #4 0 دو

55770 77 0 



 يباعك ع اخذ نير
 . آ

 3 للع نم 0 دي زملا فرص

 ناوهلا ابيفختساف 0 لع 0 ع ا م

 ْ الك سورس لك قلو تي امام انا

2-7 

 1 0 َكَدَْلِج كح ام . ريخلا لس ا اف باعمسلا رم ةمت ةصر مهلا

 ء و سنا 8 #7 شاول

 ىّرسلا ”مؤقلا دمحم _حابصلا دنع

 :ك(؟) الصاوهامو نأ نم زكأةروض للا

 ناجي رج اهاياف ىرخأ د تنكس ج



 تاديزلملا عم ميما 0

 05 )باح
5 ٠ 

 ا ا

 بيهما) بحنإ (

- 2 2 

 (ةيصعا) نجا

 ىلع
20 

 | لح بح تراص فيك (0)-. لمت لع ان اصاوهام(١)

 .ةبحا لصا وهام () نيعابلا انمتدا مث ظفلل افيفخت ىلوالا ء ءابلا ةكرح انفذ>

 ام ىلا ىلوالا ءانلا 0 ادلقن ج ال حا ت 000 -لعفا ىلع سايق

 ةعحأو ةمغلاو ”باحتو 0 لصا وهام(0) ني.هابلا انمندا ع نكاسلا اهابق
 |. تراس ام ىلا غيصلا هذه نم لك ت راد فيك (1) ساينلا ىلع :بحتساو

 ا” 41 1 العلا نيعانملا تاديزم نم روس هيا (ل) فالف ءا لقنلابأ
 فعاضملا باب لكن م ةنامم اهنال ج <لءومفاو لاعفاو <لعفا روص ركذن ل اذامل(4)
 ا اة رالام )١١( الصأ ةنللآ تك يف درت ملاهن يأ عدوا تان 0

 لاعفالا نازوااه(1١١) *ر د نم ةبد ل نم دات 2 ترم ةعابرلا

 : اهدكرحم امو ةبئ الا

 3 3-0 ] 3 ب 7 -- 9-55 5 -و

 * در“ 8-9 رخفا ٠ درعسا توكلنا دك ٠ جاح ٠ متغَأ ٠"يحتسا ٠ أ

 ٠ ققشت ٠ ”دتعأ ١ متذأ . ود



 ١؟

 ْ رك ذ نم لعتفا ةز ين )1١١( - 0 أ ج ملطو نهدو عمت نم
 | 7 3 ٠ - ٍ ع _-

 ا - >َ

 ظ 12 نم رج رويس اولا ةددا ]ا أم )١7( 1 ماظاو بَراهذا وا َبرضاو

 5 رشع يداحلاو رشاعلا

  افرحاهدعبينلا ءانلا يلقن انناف ءاطوا ًآلادوا اَنَلعتفِإ هاف تناكاذا

 ااًداضواد داصوا اياز وا ًالاذ َلعتفإ هاف تناك اذا اماو أعم ابغدنو اهسناجب

 الو ءالع وا: لاد ىلا ءانلا منت نا ضيا زوجي و ماغدالا انل زوجي ةناف ءاظوا

 : ةيتالا تادي لا .نازوااه١ اعويشرثكالاوهو كالا ١

 'فاعتسأ ٠ بشوشعأ ٠ لاضخأ ٠ رمحأ ٠ ممتجأ "بنتك 001

 نبرع

 يباعكلا م فاغشلا في رمدتلل
 لا لاعفالا نم * لكم ةلمهم وأ 0 تاذَن 0 0

 ملط ٠ 3 كلم ٠ َّنعط٠ ا - . ريض

 5 ركاذإ

 ناوخالاك اورشاعت () - ةعتيبط ”نماخ ةداملا(1) همم ةنخ لال ١

 خلا (1) ةليحلا بوقت ةجاحلا (5) ةمادنلا قلجتلا ةرمث(4) بناجالاكوائاعتو
 امتثيخ موَبلاَيف تكول (3) :والط ديدج ”لكل (09) كيشلا ةسم ل ١ ١

 ”.ايصلا هتاف



 نبات جالا كيلا .يلهسجو 1 دلو دوما 2. ل

 * 1: تن :اةنيرضاحلا ات 1 عَ نع ف اي 01 ٍْ

 :رشع ةسداسلاةلاثملا

 ماسلا تادي 4

 قيال وس

 ةلمات اهايا يندمسا (؟) - ”لعف تاديزماهرنب امي مَع تاديزمادنَب له )١(
 ” ا يفلان فك( ) سنن معتم روسلا دعي لك او هت(9) < ”ةايحاو
 (18 ) تانلا ةغللا ءالع نموهريغو سوماةلاكة غالا بتك نم ج ةلمهلا روصلا نم
 اهلوايف تربظةروص 1(5) نظام ىلع ّملَعتادي نم نم ةلمتملا روصلا يام

 يف اهعون ود امو. مطق ةزمه ما لصو ةزمه ملغ يف ةزمملا عون وه ام (1)ةزمملا
 ة تا[ ار مع“ نم ةي امملاو نظن نم ةيعابرلا ثادب زا يعام(8) روضلا ةيقب

 ءلَمتفا ةروص يام ٠( ( يف نم ةرشع ىدحالا تا ديزاا ام(5) قرع نم



 ىئعبني هروص ه ةرشع ىدحا ةروبشلا ينالث *|| تاديزم ةلج نوكيف

 0 لعأف َّن اعف َلَعفَأ اذكه لعف نم ةدحاو ةلسأ - اما نا بااطا

 لعوعفأ لعفدسا لاعفأ لعفأ لعسفأ لعتنا لعاقت

 - - 0 يد ب || 1 -

 )١( ةيبم 0-لا تلق روسي م0
 ١ - 3 - - - - ا 07 - | 3

 ؟ لعف 9 85 يف دب ز يدأ فرخلاوهام(") يف الثلا-ت لب اديزم روص ف كذا

 ىى < مسه و نع 279 2-ّ_ء 5 1 1 3 200--

 ّلعف او نتف او لءفناو لعافشو لع يف ادي ز ناذلاا نافرحلا هام(4) 129 < عاق
 لح م ا 2

 00 . . ١ 5 ول 5 - 3 : -: ٠ ١ 4 ١

 (1) 2 لعؤمف او <لعفتس او لاهفا يت تديز ىتلا ةثالدلا فرحالا ٍءام(5)

 ذاق و37 ١ امنع . 3 ءاح مأ اعولا 4# ١ 010 .يبق هدد 31 ف ا ةك اه
 . 7 أ (/ب 55 * اذا - - ىلا 4 -

 ةحراخ 5- ص 3 9 هلخ دإ مم دايزلا ا 31 2 يا 2 ) / ١ ةدايزلا اعوذ اه ْظ

 ةدبيس اا

 اهآ9و زاعد هشلخ 3 هدأ 1 0 تس 0 اعؤالا نيل ا يلا فن ردح 0 اه 60
 - 2 قل 4 م

 ٠ 0 - آ.| - ها“ "6 -57-- لي - . - .1١
 صعب ج هةصحراخلا هداد رئاف رح 2 ام( | / 02 -- الف هحراالا ةدايزلا فرحا

 كل 5-5 - 3 3 ا 5 1
 ع

 اهم نع سنج نم ةملوحا ل مد ىإ نواد له ا 0 )4 هيد وح اس» ةهظفل فورح

 نوكت اهما' ينو نيعلا سنج نم ةدايزلانوكت روصلا يا يف )1١( ءهمال سنج نمؤأ

 لو ل ىعأن لد م هروص 7 ١ 0 35 ي روصل كت نا دب الف يعايرلا دب را نم ٌةروص تامعتسا اذا س11 نوتت قررا

 نوكت -رأ دب الف ىمامحا د ملا نم ةروص تامحءدا :15أو: تالقلا رودصلا ىدجلا

 نكت ن : ع رع الف ىداحتلا ذي ولا نم ةهروص -[|معبسإ اذإو سمن روصلا ىدحا

 ثالثلا روصلا ىدحا
 للاوسلاب .هب 'مهس نمو اماق باوجلا اذه :اوكردا ذيمالتلا نا قدح ]خلا

 ةدحاو هلل ةرشع ىدحالا روصل صلا هذه دأ ريآ ىلع دعب ايف ن روضرخمي الف نا ىيسالاو

 ىلعف لك نم آن أصابق 5 ا ةيرم# نم نولملع الو رابظتسالا



 ةرشع ةساخا ةلاغاأ

 ةديزملا لاعفالا يف

, : : 
 يك و فرحا ةنالث ىلع ىنبب ردلا هخللا يف لمفلا نا رم امم اًقراع ثحيصا دق دل 3 ءئحات

 الك ن لل 2320139 يعاب تو 533 فرحا ةعب رأ ىلعو ينالثلا در نأ : الإ 20م رلا د 11 .تدد لكَ 1

١ 1|] 
 ْ

 فكايب كيلاو فرحا هث.» ىلا نايهتلين امهيف ةدايزلا نكمي يئابر 0

 نم كا اهسقن وص ثالث هسه دل ادد و كا م يف الغلا ىلع اس ) 0

 ا 1 ا
 | ا اذكه ّلَعَت

 كب زال -
 ةيعابرلا ثاديزملا جلو ) َلعف - | 5 0 5-1 158

 لع

 0 97 نا رح 2 || .ىلع تدزاذا(؟) لعف نم اببءأيق [نفحلا و 0 1 1 --- د الغل | م ا ١

 : 2 ١

 لعفت

 1 تاديرلا سلول ؟ نيف ظ
| 3 

 اهمللاق اذهو رود ثالث ٌُهنم دلوت فارحا ةثالث ينالثلا ىلع تدز اذا( ")

 ةيسادسلا ثادي زملا 0 يا ظ



 ظ ةرشع ةعبارلا ةلاخملا

 ظ ةرشع ةعبارلا ىلا ةسداسلا ةلاثملا نم م ام ىلع ةعجارم
 رظنت اذام ىلا الثعم وا احيحص لعفلا ناك اذا اه فرعت نا تدرا اذا (1)
 مأ قا يه أم م ةاغمأ هن داش ا م لك لع لكمو حصص | ما.ةا يام (؟)

 أ كف بجي قم زئامذلا مم ينالثلا فءاضءا فيس: كيس (4)  اهيلع لَدَنَو للا

 | نيع فذحت ىتم(1) يعابرلا فعاض اا لضا هي لونااوهام(5) ةاغدآلا

 انحف ” "هه نود اذام ( ,/ / هةئلع 11 لتر اف 01 008 نو لا ىذاملا
 9 0 8 . 8 ١

 ظ نيعلا روكم ناكاذا يواولا لاخملا
 | هلاصتادنع صقانلا يف رمالاو عراضملاو يضاملا نيع كتر فيك (5) اذالو ؟!دع

 ظ يالس يدها» ”الئاق ىقيدص ىلا يتب 0 طاغلاام(١١) ةبطاخلا ءايوةعاجلا واوب

 ا
 يالس يدها» ”الئاق ىذا ىلا ىتباغك يف طلغ نم 050 اذالو« كيخا ىلا

 | « موللا تيةك ١ تنا » انلوق 1 داقتنالا وهام )١١6( 5: ينء لأ! نك
 أ اتربتعا اذاو-# اهيف واولا نوكت اذا ىطاخلا غل نوعدت .ةظفل تريتعا اذا (1) . 7-8

 +١

 امل ريتك وكر ا رعوي حَلو ]ونا له(4)

 | نوجري ةظفل تنك اذا ام ف فرعت ام (14) 9 اضرا نوكت اذا ةبطاخلا عج

 | ىتم(1١) اهلبقام سنا#ي قرح ةزمحلا باغ ىتم(10) تابئاخال وا نيبئاغلل
 | (0) ةزمملا ةباغك يف كل اهان رك ذ ىلا طباوضلا ام(7١) َدّلَعلا فرح فذ

 لاق وه اذكه ىضاملا رثا ىلع عرأ اضم اكاد نراها عم انه 3 بفرص ل فارص

 يتلا تأ رابعلاو تاببالا عجار يا مما 02 نع ا ١ ”تلاق يف لوقت

 ةلاغأا هله دل اهترهظتدا

 ءامسلا يف د موجتلاك._ضرالا ىدازلا(؟) ناشف لل ل معلا (1)

 | :مدقتي ل و هرّغص يف ”ملءتي مل نم (4) رحملا يف يعل صلا يف ”ملمتلا 427

 سانلا لق 3( اريك ههنيع هب تدر ًريغص هدأَو 2210 / هربك كي

 0 امىلا هزواجو هدف ايش عطتشت ملاذا (0) الع 'مئرقأ دق

 8 ظ 0“

: 
 ١

ْ 
 ظ ةركاذإا

 ١

 ا
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 درجللا لعفلا ماسقا ظفح ىلع ذيلللا دعاسي لودج

 ةيفرصلا تاحالطصالا سس

 ثا ”سرد-هلس -رظن ماس

 3 مش دق رم فعاضم

 نخأ - هافلا زومهم د

 لاس - نيعلازومبم لإ روميم

 ق7 مالللأ ةومهم ظ .
 ل / ينالثلا درج

 دعو - يواو لاثم |
 ءاقلا لتعم |

 ا لام لاك
 8 وقي لاق يواو فوجا

 8 لتعم / لتعم

 لع ارغ- يواو نفت ظ 1 . 5 |
 0 ماللا لتعم |

 عيبا اب 1 ناي فوجا

 يري يدر - ياي صقان

 مع ا
 0 اجا 5



". 

 تالا وي

 1 1 8 ٠

 رم لعفلا فلات اذا (*) ينالثلا درحلاوهام(5) درحم ىنعموهاه(1)

 امها يا عم جرحد نم يضألا ف راصت يف(؟) ىعس اذا ةيلصأ فرحا ةعبرأ

 يعابرلا درا ماي 3 فلا له (8ه) ةكرملا ِف سناج اهتبا ىلعو لعقلا رع

 5 فلم ال ج يئالثلا درخلا ماكتحا نع رئامضلا مم هلي 0
 يا نك سا هيت يلا نا .

 أ يفالثلا درجلا فيرصت يف امو يعابرلا درحلا فيرست يف ةعراضملا فرخ ك1
 8 ا اا :

 هل رح 2 6 10 نو ىعاب رأا نم ةعراضلا فرح مث ل له (0)

 1 ٠ سس ش
 * به ءراضمل 8 لبق اه رمسد اه (5) اه رايق 3 مد رح الا لبق م

 ا وو 12 ٠ 1 ا يب “7

 00 لا :ب ءيشيا ىلع )١( مم ج اضيأ ةدرطم ةدعاق يعابرلا

 هعلاث لغم ”هلوآ تر . راك ذا ابا م ا هفي راصت نم ىلوالا

 يعاب ر فءاضم 3 ى ج ) رف رفرفو و 52 وحن هعبار لثم هيناثو

 | معن ( ج ) يعابرلا درحلا فرمعتي اك رئامغلا عم يعابرلا فعاضاا فرصتي له (17)
 | ابار كعانفلا لصا يف نظن اذام ( ١ ) ا مقتل ةتبلا ابي راكع قف ل

 ا.
 ١ نا لمح 005 3 و ث نيقوجأ وا نيفءاشم 1 0 توم هنا عجرللا 9

 0 ازنمواةل زل سل
 عم 1 ةيعاب ر ةفعاضم هدو

 أضم عم

 هبعاب ر ةدرحم لاعفأ ةدع نغسل

 نر

 حوللا ىلع يباثكو يافش
 رف ٠ لدنج ٠شوشو ٠ لطرب نم رامغلا عم رمالاو عراضملاو ينضاملا فرص

 معو لع اسوا ل ا

 رفرف , رعب ٠ لحل ٠ مباح ٠ موج“ لدمح٠ ا 1 مكمل قلهح

٠ 



 ةرشع ةثلانلا ةلاثللا

 أ في رصت

 تجرح د ٍش جرح دوه

 اتحرحَد أمه جرح د أه

 0 . #1 : و6

 نح رح د نه أوحرحد 2

-_ 

 تجرحد انا

 رئامضلا عم م يابر || درحل

 ىضالملا
0 

 اذإ
 هر

 يدبا صاب | ثَأ
 . ىلا

1. 

6-7 3 

 نيروح هع د 0

 امتحرحد امنا

17 

 نجح دنقلا

- 5-2 

5 5-98 0 -1 
٠ 

 ميج رحد متنا

 ان حم نُ

 عراضملا
 جرحفيو 0

 ناجر 50 أه

5-5 

35 

 مج نه نوجرحّدي م

5 7 

 مس. سلو نق
 ك2 3

 3 ع

 ناجر رحدت م

 ردت متل نجر

 ِ 00 1 ٠ لا

 0 50 دمنا جرح 55 ملا

 ؛ 3 0

 ناجرحدئابتا ناجرحدت امنا
 0 ٍء

 نج رح دت ةنتنأ نوج
0 

 جرحَدن ن .

 و بي 6 51

 متنا اوجرحد . امنا اجرح د تناجرحد

 ى 71ج 8 0 2 .. ازعل

 تل نجرحد امنا أح 2 تا تنا يجرح د



 همالو نيعلا را لوالا ج يواو صقان اهالكو ازغو يدر نيب قرفلاام (1)

 اهالكو ىعرو يسن نيب قرفلااه(5) افلا ةبولقم همالواه>ؤتفم يناثلاو هاب ةبواقم

 اَقلا ةبواقم مالو ةحوتفم ىضري نيع ج وُرْغَي وىضر, نيب قرفلاام(") ياي صقان
 اَم(4) ٠ ايلصا ىلعاواؤ ةبولقم ةمالو ةموعضم وزني نيعو ءايلاةروصب يو

 نيب قرفلا ام يل 'لقو تيدر ىلع 'تَرَع ل اباق (08) يريو ىسثي نيب قرفلا
 مم لباق(7) اهي قرفلا ام يل ! لقو وضار ىلعا وزع لباق(53) ني:روصلا

 اذام (8) اهن#ب قرفلا نيبو نيضْرت تناو نؤضاري م ىلع نيزغ: رسناو ٌنوُدرَْ
 نيثيت الا نيندعاتلا مب 0 تالباقملا هده نم جست

 ناك اذا الا اهانثمو ةبئاغلا ريعم عم فذخت صقانلا مال نا (ىلوالا)
 ظ ةعاملا واو سناجت نا بجي صقانلا نيعنا (ةيناثلا) تيشن اهناف نينلا روس

 ار :اهتف ىلع تت ذئدنعف ةحوتفم نكت ملام رسكلاب ةبطاخلا ءايو مشلاب

 ةقباسلا ةلاخملا نم ١ ١ وهو تالاثرسلا
 ضيا نينوثلا نيب و نيضهرع ”ناناوؤيض٠ + تننا يف نيءابلا نيب قرثلا| 0

 ل ابعكاو يضالا يف نيعلا ![ روم صقانلا 00 نع شنف : ١)

 كرافد ىلع ا,عراضم

 ىفد ٠ ىقلي ينل ' ىنخي يدخ : 0ع يس * ىسي يسن ٠ : خي يفخ 92

 | . قيل د١ ىىذب حرملا "يرد ٠ ىففت يف ٠ ىرطب ”يِرَط ٠ ىرعي يع ٠ تن
 . يذر
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 ةرشع ةيناثلا ةلانملا

 0 يضر) يذملا ف نَعْلا روست ١ صقانلا 0

 تدصر قل تدصر 5 ىصر وبك

 اتيضر اتا اّميضر امتنا اتيضراه ايضراه

 تيضر تا

 انيضر نحن تيضر انا

 عراضلا

 000 ا الا ل نا د نموا يو

 نايضرتاتنا نايضرت انا نايضرتاه نايفري اه
 3 0 2 7 يا

 نيضرت ننا 0 مين نوضر 2: 0 نوضريمث
 نبيك هر

. 

 ىضرن نحن ىضراانا



 واؤعد مث انلوق يف (5) )أيل ةروصبستكيناب نعتبر فلالاو اصعلا ةروصب
 7 همالتفل> اذاو(72) روصلا ها هيفلعفلا نم نزح يذلا ام اثعّد اهثو

 1 2: ا ةينانلا ريع عم 5 3 صقانلا مال أنف لح له (4) نينكاساا

 نك له(4) نيغلا حوتفم ناك أذا معن

 رطمماللا هله فذح له(١٠) [ةلطم

 501 ًاضيأ ةبطاخللا ءاي عمو درطم من

 فل أت بلقاذام (1؟) . !ساواءراضمو ايدام وعدي اعد 0
 ضيا 00 فلا .تدلق اذامو فذحن 1 ثيح ١

 مذ جل 51 فلا عماباصا ىلا ين الث صقان مال لك

 ج «نوعَدي نهو»« نوعدي مه» يف نيواولا نيب قرفلااه(15) كب رم اك
 5 لمعفلا مال يهف نوعدي نه يقواولا اماو نيبئاغلا ريع فن نوعدي مم.يف

 و نرءدي مهيف نينونلا نيب قرفلاام(5١) ثانالا نون عم ( اباصا ىلا تعجر)

 مضيشضو ثانالا نون ةيناثلا» فرح هو بارعالا نون ىلوالا ج نوعدي

 نيب قرفلاام )١72( ةغلاغلا ةلاثأأ نم ةودوالؤاوده تالاوسلا عجار

 .:رع شتف(18١) ضيا نينونلا نيب قرفلا امو ”نيمرت ءنناو 9

 | كرتقد هي ابعراضم عم اهبثكاو قنا رق ةانلا نم ةرشعو يواولا صقانلا نم لاعفأ

 نير
 حوللا ىلع يلاتكلاو افلا فيرمعلل

 ون هيلع اَدح ٠ ينجي ثلا ينج ٠ وبلي ءيشلاب ال١ يشك ىثم ودعي هلمع ىلا ادع

 وع لجرلا ادع ٠ (ةعطق) هيرفي <يشلاىَرف ”٠ هاني هنع هاه "اخي الخ. .٠ يردي هبيرذ

 اج ٠ ير ىَرح ٠ يعسا ىعص « وكت“ امس ٠ يبسإ 62- هولي هالس 1 (ىرج)

 ( ارش 00 هال ٠ 0 0 0 سرنا انك ٠ يب 6 ' 6 تيل
2-6 

 جم نهه



 يب 'ري ىءَر يئايلا صقانلا فيرصت

 ياهو يمل ع حلا كمل 2 و وه

 ةفرءاعنا:.. :اهيمر امنا اتمر اه ايمر اه ظ
 َنايمر نتنا مخيمر متنا نيمر نه اومرمث 34 2 8 لو 0 3 5

 عراضملا ظ

 نيمرت تنا ىرت تنا ني ٍِىش ىمءرب وه ظ

 نايم'رت امنا نايهرتامتتا نايمرتاه نايمري اه
 3 22-0 01 7 90 01 ١

 نيه ارث نكنا لوهر متنا نيه ري نه نومري مم

 ىو رت نح ير أ انا ا ها 00

 صقانلا لمفلا وه 07 | ||

 اييآي هيل ىما (:*0)

- 4 

 متنا اومرإ اهنا ايمرإ

 نتنا نيمْرِإ

 2 0 ١

 واو نع ةبولقمهمال تناك قم جاي وأو يب قم (1)

 فلا 9 يواولا صقاثلا فلا كرنك تروا "ياب(14)

 بكت واو نع ةيولقملا ةغلانتلا ناالا ج كلذ يف طباضلا وه اها يفايلا صقانلا ْ



 ع ةيداحلا ةلانملا

 نامسق وهو صقانلا ىو ماللا لتعم فيرصت

 - 2 ا 3 2.
 توعد تنا توعد ا تعد ين اعد وه

 2 سي اين 7” ا 0 تسرع تح ١ ىلع 2 201

 امتوعدامتا امتوعد امتنا اعدامه اوعدامه

 را و يا 2 ا
 نتوعد نتنا موعد متنا نوعد نه اوعد مث

 انوعد نحن توعداانا

 - ل 07 5 ©2- هج رو 7, تن 7

 نيعدت تنا وعدت تنا وعدت يف وعدي وه

 7-07 2 م 07 د نوب و َ

 ناوعدتامتا  ناوعدتامتأ ناوعدت امه ناوعدي أمه
 ست اياك أللا د 2 يا ا ا بح "دس ل

 لوعدد نكنا نوع دن متنا نوعدي نه نوعدي

 ا به 2
 وعدن نحن وعدأ انا

 ى 7ع : هع زرع ع ع يا

 متنا اوعدا امتنا اوعدأ 2 عدا

 5*2 خغد-ج + .م ل و هٍِِ هر

 نانا نوعدا امتااوعدا تناول



 ١م

 اًذا(١٠) اذا لوقن اذام 9 تنخو 1 لوقل له ؟يرخا ةكرحي كرختل ما

 عراضملايف فوجالا ءاف ةكرح تناك اذا جرسكلاب كرختت ىتمو مضلاب هافلا كرمت ىتم
 ”تلاقو ”تح لوقتف نيعلا فذ> ددع مضلاب '“تك"رح ”لوقي ”لاقو'موقيماق وحن ةمض
 ”سيعي باعو عيب ”عابك ةرسك وا مائي مانو فاخي ا ةىث دكا ناك اذا اماو

 ا ا الاقيع فذ> نيس وهام )1١7(51 "5 لصا وهام (؟1) 2 دل رمتتف

 طباضلا اذه عت (1*) رمال: روّص نم ىلوالا ةروصلا ف
: 3 : 00 

 لف وحن فدح "هدي ام 9 اذا ةناجت - دعب هللا فرح
 ظ 22007 37

 عيبا مو لوق اباصا عبي مو
 23د لق يابلا نم ةرشعو يواولا فوجالا نم لاعفا ةرشغ بتكا )١5(

 نير

 يباتكلا مث يفافشلا فيرصتلا
 م 3 ات 5-5 #77 722522 - - - ه- م

 اح ٠ ٌراَعُت راح ٠ دوعي داع ٠ ٌريسي رام ٠ حوري حار
 ---_ 0 2 21 ها ايا 47 م2 1 م

 هث داح٠ فو قات ٠ نيس ناب * كيب داب نقر رار ٠ روزي َناَز
 2 لا م0 كل ا ا و ا يس فاس د

 ٠ نيدي ناد :ووحم داع :ليمي لام لودي لاذ يي ري بار

. 
2 



 2 رم

5 3 . 

 2 نيعيمبس تن 20 مي 2 م
 نس م لاا

 ميننحن ناعيتامتأ ناعيت امتأ نامت امه ناعيي امه

 اذا (5) يئايلا اوهامو ”يواولا فوحالاوهام(؟) فوحالا لعفلا وهام )١(

 ”تف يفلعفلا قم ف دج انام( ماي ف ايا وعاوو ماق يف فلالا لضا و0

 تَقرنح له (1) بطاخلا ريمض ريغ عم لعفلا نيع َتدِْرح له (5) ” تيقن

 مهلاصتا دنع لعفلا اسيا دام (7) لتعملا ريمضلا عم وا جيجا ريس

 اءادكف فدع مأ هئيع تنشت لبف فوحالا مال ت وكس | ذا(8) حيصلا ر ريعشاب

 ابلصا لع ةحوتفم هنيع قزح دنع الثا فوجالا هاف ةكرخ 0 0 8



 ةرشاعلا ةلاخلا

 نام وهو ففوحالا ىعدلو نيعلا لتعم في رصت

 ١  7ىلا و رس ه0 و ”3

 متيِبِي عابو موقي ماق وحن ينايلا فوجالاو يواولا فوجالا
 يواولا فوجالا فيرس: يف

 هو 0ص سس خ98 - هع .7- -

 تمق تنا نا تنا يا هش ماق

 0 ا ظن 12-7 3-0

 نة امج امحف امتنا اتماق امه امأق

 ة ووو < هع وهو ومع 7 2

 ناهد نانا مكوف متنا زجل نه اومأق

 انيق جت 1

 -5 4 ٠ 2ع با قع |

 _ 0-0 3 و 1 5 . ع -: < ج 6 5

 ناموعتب نت موعب حلا موه يف و .ض
 هر تا اي 26 35 و

 دمنا 56ج 0 يس 7 ا 7
 32 5 -15 .٠ 7 مع 1

 ناموقت امتنا ناموقت امنا ناموقت نيف ناموقي

 عا 7 3 -. 0 1 2 ا <17 شخ 2 : 0 1-0
+5 5 1 

 نمسي ركن لوموهت م نمعب ن لوموعي ع

 4 رع

0 00 
 موعل نحن موقأ انا . م 1

 مالا

 0 2 ا م ت4 جوني و

 5 ف 9 ك1 ىلا

 0 اوهوك 2 و ا 5

 2 ان لو 1 7 0 0

 ن | نمف امتا موش 2 ذأ ىلع 5



 .مالأ
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 8 مج وَ هلا 3 وه

 اجر 5 متنا ادعو“ رع ديد دع دب ان

 ندع ءاسن أ نك .

 لثمم وهام (؟) 1 ناك ام وه ج لتعملا لعفلا وه ام

 أ ءافلا لثعم امهنم لكنا عم ”نقيو فصو نيب ق رفلا ام (©) اضيا ىعسلل اذاهو ءافلا

 ةايناولاقل كين طن نيب 7 قرف نبا له (6) ابني ةيستلاب زيت فك[
 ١ في رضت يف يواولا لاما نم قزح اذام(1) ا ج يواولا لاغملا فر ردو

 00 ,ا هذه فذ> له (8) فيفختلا ج فذحلا اذه اذامل (7) عراضملا

 اطول روسكملا عراضملايف واو ١! فذحت نا لصالاو الج يواو لاثم لك ىلع يري

 نيرع

 يباعكلاو يئافشلا قرع

 و

 رعد“ 00 3



 اهعاون و ةلتعملا لاعفالا

 لاشملا ىعساو ءافلا لثعم ف رص ِق

 لوم |
 3 دعو 521

| 

 نادعت نالجر ايامتنا /
 رب ع

 نودعت لاجراي متنا نودعي نوديزلا
2.84 + .7 

 ١ دفنا ةارملا ١

 نادعت ناتدنغاب امثا ( 0 نات أرملا ١

 ندمت تادنهأب نئنا:“

 ا



 : 7 رم بت
 تيب ىلا اوال ”ورتعو#وي ز :يتأب ام ملصا () نوؤرقي ”نيئرقث نارقث نارقي

 لا كول ةمهتلا نم اوئرب ةاسنلا ٠ 'ءامئاف لمع مأذب نإ يقافر اي ٠ ريمالا

 حج ىم 2 ل 8 7 7 نع ةع 0 ى.,

 ءذوثل اب ادب ٠ اولن ناكجملا ىلا ال ٠ ورمي لجرلا و رج وطي لجا ٌوظبب
 5 5 نالت و 2 5 6 25 2س

 ١ راعي انياع ديز اًرط ٠ أر < َلاَمْلا أَرِح٠ رب هطكرم , ”ىرإ ٠ آدبب

 | ( اًئيند نأك) ادي لجرلا اند ٠ ( لك الن : يم ) ذر :ءاءطلا ورم ( هان انانأ )

 أ (لطخغاوحيبقلا نم 2 الكيل 01 ملء طفاَح) أب ربها

 ) خسفت ىتح مك 34 !اريغو حالا يره

 نمةدح لع فيلاتكلذ يف ملو ةز ل اك نوفي باكا نار ري

 | ناو ةبا_ةكلا رعو ٠ يني روما رصن خيشلا ةمالعلل ةبرصنلا علاطملا باتك(عمحاواهرهش
 اموزلَزن لف هيلعو ةدح ىلع علاطت هب ةصاخ فيان كلف قرا لعب 'قلعتلا ضني ل |
 لي ةيكيق اوكا اهريغو ةزتتملا نداوف نم لاقي ان قلب يقم شبوشتلا
 ظ اضيا اهيف فلثخمو لاغلا



 تأرق نأ تأرقتنأ تأرقتنأ تأرقّي رقه 0 5 ا ا 02 ا
 5 مع س84 1 مرق ل 0 5 2-6 1 2

 0 5 5 0 ا - -- ف اع ف 12 1

 | 0قح أرق هذ اذا هع رف امه ارق امه

02 1 0 
 نسارَق نآنلأ متارق متنا نارق نه اوآرق 3

 عراضملا
54 

 ااا ا لد م 200 26 عمد 5

 ارقاانا نيإرقت تنا ارهن تنا ارش 2 ارعيوه
 0 6-0 ره ل < > 0 ا

 -. “++ - 5 تى -

 ١ هل نم | قل - | ناار انتا ناا 2 ناار مه

 7 0 ا
 ره ١ نتنا نواره متنا نارقي 0 نوارقي مث

 رمالا
 5 1هءَء عم ا ا 2

 متنا اوارفإ 21 اارقإ تناارقإ

 ه5 15ج 5 23262 عه - .٠

 نتنا نارقإ ٠ امتااارقا تنا يارقإ

 بالا وم

3 00 

 كالا ةياثك ف يت الا طباضلا ظفحا (4)' .ابلك أرق فير اصق يق ةزممملا ىمرك

 0 ) هتكرح فرحب تبت اكرمم اهلبق ام ناكو ةزمهلا تفرطت
 ذكه اهتباتكزو< ج تروأرقيو نيإرقث ناأرقل نآأرقي ةينآلا روضلا ةباتك |

 لف لَعأرق لباق - ماللا زوهم لاعفالا نم اهلاثماو أرق ىعس اذامل1)
 ملاسلا في راصتو ماللا زومهق ففي راصت نيب قرف'نم لف (؟)



 عو ه6 و و 0010 5 و 3 2 لم

 نال ابيش كمل نامل يلا ناس قف لالا |
 2 <" اننا نا 20 ؟ و 0 يي الا

 نالاننام١53 .نالاسن انشا“ ”نالاس امه -'نالانلا

 نلاسن نانا نولاست م21 نلاس نه , نولآآ
 23 0 ع+ هه 3 2 ةيع شو

 رمالا

 متنا اولاسإ امتنا الانسإ تنال
 2 خ5-ج 1 0 لا 50 ًّّءو

 نكنأ >ل اسإ اهلا ول دسأ تنال

 / . 3 4 ٠

 أ ىلع لأس لباق ؟ نيعلا زومهم لاعفالا نم اهلاثماو اي لام اذا(

 ملاسأا 3 رمد نيد ] ناعل ءلا روحهم 0 نيب قرف نم له )0 لعف

 | يا )انعيمح' يف“ ةزمملا | يمرك يف ام يل لقو ”لأسي ”لأس في راصت ظحال (*)

 | آذآ وهو ةزمملا | ةباتك يف طباضلا اذه ظفحا(4) - ( ةزمملا تعسر فرش 0 |١
 | كنلأ اهدمب .مقو اذا الا ابةكرح فرخ اهبتكاف ايسإلا يف ةكوجن ةرالا |
 ا | كب * ا فأر فرص (12)'  .انتلت دزالاوس را ةكرح فرحي اهتكأف

 مبا © 8

 هيسانب رهاظ - ريح 1 لدباو سانلابت 2 أ. فا“ راف 21

 نير
 يباعكلاو يافشلا بورش

 و 2ه- و 32 اول و 3 5 ٍِ - 5 -

 2 / 0 ركل 2 - 2ك + و 27 م

6 



 ةيسنلا بس فرعثف نّيفرمهلا دنع اًنازيم ربتعملا ظفللا وهو ”لعف ىلع نأ لباق ج ظ

 ًاعراضمو ايضام ملاسلا في رصت نيبو ءافلأزوملبغ تفد رسمت نيب اقرف تيآر له (5) |

 ةروصب تدتكؤ الا :تيلق يا ) ن تل كدا ع راضملا يف لعفلا ةزمه نا الا قرفال ج

 ةدحاو ٌةزهبب ي ىا( ٌذخأ 1 تنك نيتزممم ( انعكملا + "نأ نع اضوعف ةدملا |

 الل افي جاهتفذ> ازال (7) 'ىعآلا ةفيض يف ةرمملا/تلمف اذام(1) ةدموأأ|

 وهام راكاو ةيعامس ابفذح لبال ج ءافلا زوهم لعف لكرما نم «نانجت لج(
 يف عقل يتلا ةزملا بكت فيك ( 9) لكحأو ربأو حتا لاتفالا ف رايقما
 0 كك +١( ) - ىماملا في راضت يف ىرتاك فلالا ةروصب ج ةلكلا/ لوا ١

 حرامملا ف يت ل القاع ةكرح ىلع 01 اذا ٌةَرَححلا

 نمر

 رييصلا نم ل اعحاو 'نذاي نذا رهان: زم لح ا 00

 ةسأنب ا رهاظ ل لصفلا

 ا ا 7 7 وهره؟م < 0 1 03

 هرئاي ثيدحلا َرثا١ قباي ديعلا قبا ١ لفأي نقلا لذا ٠ ٌفساي فسا



 ةسداسلا ةلانأل

 رثامضلاعم ءافلا زوههمه فيرصت ف
0 0 

 20 يع ا» ,٠ ا 5 | ت1 5 .٠ | . اه

 2 ل16 ا لا ا 2
 ةدحاانأ تالحا ثنا تدمع تن ا د>اوه

 ل هع 324 2 هرج 2 فار عدلا

 وف دخان نأ 0 دحات ىف دعم وه
 ب 0 - 15 5

 ت8 م حاج 2 ا 1

 تنادخات انتا ناذخات امثا نادخاتامه ناذعاا
 لهو 2 5 مج ِ ءو 5 . 6 20 6-0

 ندخات نانا نودخأت متنا ندحاي نه نوذخاب 3

 ا ع
 ذخأن نحن دخا انا



 تالاكبس

 <زكك نيلث اثم هثلاثو هينا ناكأم ج ينالثلا فعاضملا انلوق نم دارملاوهام(١)

 0 ةارااجحك فك (9) ٠ اظفلتام نسحب مار (0) -  فو معو
 حالطصا يف ةدشلا هذه نم مهفي اذام(5)  ءارلا قوف تعضو اذامو ني.ءارب ما

 ام (0) ٠ يناغلا يف لوالا غدأف كرت يناثلاو نككس ايلوا نيفرح كانه نا ج ةبانكلا

 اًد>او اًقرح امهتب انكو يناثلا لوالا لادا وه نيفرحلا ماغدا 30
 ثككف له (0) دمو كرم ماغدا كف كل تلق اذا مهفت اذام (1) : 'ةدش هيلع
 عمو ماغدالا تككف رئامغلا يا عم (8) لمعفلاب تلصتا يتلا رثامضلا لك عم ماغدالا

 يا عم(١١) . ةماغدا تككف امدنع لعفلا رخل ضرعاذام(1) كفن مل اهيا
 ىلد اذه كياوج قفثي له(١١) كر نكي عمو ليلا دل نكسب لا

 راج مالا روص نم ةروص يايف (١؟)  ةيناثلا ةلاثملا ف رشاعلا لاّدوسلا باوج

 انب ”رثرعأ وا ”ديز ايانب رم لوثتث نا مصفا اهيا (1؟) را

 تكس انا ةماعلا ل1 014/2 كف ادا ليعتساف جيصخ اههالكج ذيز
 نيب دأتملا ذدع عيشا وهل |والا لوقلا ج صفا ابا (15) ا
 نولوقي ا. ىلع عصف ةالا وهلوالاناكن او نازئاج اههالكو ةماعلا نسل ىلع ع مئاشلا وهيناغلاو
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 ا فرش" ابغزإ بع َبْعَد 0 0 ماظ٠ نضُك نأ ضي نا

 ظ
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 0 يب م وأ يدق طع ١ لإ يي ا

 5 ع

 ةعجأ 0 8 املا ت تاللاغملا 78 ١

 00000 7)800 < ةساتن رهاظ مما: ةاصفنملا عفرلا رئامخ نم كلا

 9 نيبئاغلل ليس رييص يا ) 1 || ةيلبم 0 ىفعم 1 ) ن1 | هيلبم 01 هب رعم ا

 5 تا : ْ
 ١ ) 2 - غرع 9 نيبئاغلل 7 ركدملل ؟ةبطاخلا 7 بطاخلل  ةبئاغلل 7 بئاغلل نيحاكنل 9 نيبطاخل

 . 2 0 . .٠ 1 ب هو ”كس

 يق لا هل رح 1 د 0 0 / 2 نيمخإ ١ 4 ١ نيتبطاخلل ؟ 2 ؟ نيمط د 2 نيد اغلا

 اا12 لك (8) .ومهو رت أ اذكم واولاب ج اهتباثك كلا زوجي ,فكف هو 1
 ” ا ةندلا راغلا وذه نم ”يآ (9) 0 م مث 4 | ةحيحصلا ةلصعملا مفرلا |
 رمألاو عراضملا يف الا ربظي ال نم كيا (8) . هفي راصت يف الا ربظني ال يا يضال اما 1
 ااا 0151 :)61٠ - رمآلاو عراضملاو يضاملا ب اد ”يا(9) ظ

 اهيفرتعسي يلا رعالاو عب عراضملاو يضاملا لعفلا روص شام )١١( مفر رئاعج رئاهفلا |

 ىلع ةمالد عضو ارماو اءراضمو ايضام ر ءامضلا عم سرد فارص )1١( ريعمللا |

 ٌكارعالا 58 مقل يتلا روضلا لع ىرخ ا طا ,ىضلا اهيف راتسا ىلا 5

 ددع لعفلا قبب اذام ىلع ١ ثانالا نون اهتقحل يتلا روصلا ىل إد هثلاث ةمالع

 | ريملاب تلصتا رمالاو عراضملا روصنم روص *يا ١( 5 )يحتل ياي ةلاصتا
 السا ةسدنب ارقي نيلت لكل مجا فصلا هلمتتسا يذلا ةءارقلا باتك يف وح ملا ظ
 هالعا هلت امل اقفو اهيف لعف لك عون ىلع لدي مت |

 هحمووهسل



 © ص ضع ا ا 7
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 0 و 6 8 رقتف ىرخا هلع ةلكابمدقتي امدمع يا جئراذلا ©

 1 رظن هدي اي اقل
 ةلعلا فورح نم تلخ امم اهارحب ىرج امو لاعفالا هذه نا عا ب هيبنت

 ةملاس الاعفا ىعست فيعضتلاو ٌةَرْمَشاَو



 م

 وع . 3 3 0 5
 7 52 30 9 ّع 5 00

 2 - ل

 ةيطاخملا بطاخلا ةيئاغلا 'اغلا
 85 هر 0 هل < ه2 7. جرص ان ” امزح ا

 كا 5.2 أ ا. - .] 0 6 ٌ
 هنو يمس 00 تب رطسص ول أ
 17 0 ل | 5 7 ا 7 ٠

 نارظنت امتنا نارظنت امتتا نارظنت امه نارظني امه د

 00 لا لا ا
 نرطغش ن لو رطس 2 لرطغس نم لورعي 5

 - 5 ا

 )0| كا روما د (©) 7" رانا تيرسعلا يف عراشملا روص 22 7]01
 ادم يأآ(4) ابيف راتسا لب ريوضلا اامق 2ك ا روصلا ين ام(*9) زرابلار ,ىضل|

 000 رونلا هذه مم اوهام هز لخعملا ا ماو حيحصلا ر ,ىضلا [بةحل |

 اهبتلصتا ة 500 بارعالا نون ج ايلاو فاالاو واولا رئامضلا دعي أ

 0 دعب ؟مجلا واو دعب ؟ىتملا فلأ 0 نون رجع ام (027)0بارعألا

 قدَع اهلغال جائاد عرافملا رعتا يف تروبلا ءذه نت له( 6) ', ةيطاخلاا|
 260 كور منول يا | ةلاح يف عراضملا مقر ||

 ام(١1) ثانالا نون عم عراضملا رخاينب اذامّلع(١1) ثانالا نون اهنا: ةروص |
 قورملا يمس اذاه(1؟) 2 زرابلا ريمضلا ةقحلب ل ثيح عراضملا رخآ ةكرح يبث |
 هعومج هو ةدراضملا فرحا ج ( ٠١ ٠ تا ٠ي٠ن ) شو عراضملا لوا يف ةديزملا ظ

 نير

 ديزي نرا لعللو ةباتك مث اهافش ةيت آلا لاعفالا نم عراضملا فيرمدت بولطم



 تالاِّس

 يول دعب 5200 ره اماهتب وجأ ا

 اه(؟) ةلصفنملا مفرلا رئامخ عم هفيرمد7 ذنع ىضاملا لعفلا رخخآ قلل اذام (1)
 ر رئابظ اهنا سان( هز رإب ةلضتم مفر رئايغ يف ج ةيظفللا ةدايزلا هذه فن
 0 | ج ةلصتم 0 م(5) هب ةلصتملا لعفال يظفل لاف يا ج
 زربيمل اذا (1) *تترظنوترظن جريملا اهيفزربب ملروص يا(5) لعفلا رخآب
 دانت يع ج *ترظن يف هاتلا هذه يام(7) 1ارتسم نوكي ج نوكي اذاث ريع

 لءاف نا لع ج9 ذا لدتاذام َلَع(5) اريمضش اهنودعي له(8) 2 ثيننأتلا
 ج 9تاريغتلا نم لعفلا رخآ باصا اذام(١٠) ثنوم لعفلا هيلا ذتسملا وا لعفلا

 ضام(1١) 2 ةكرملا يف لتمملا ريمفلا سناجو حيصصصلا ريمشلا عم هريخآ نكس
 واولا يم ج ةلتعملا رئامغلا ئام(١1؟) 11 هابلا ين جال

 ”يا(١*) ( يضاملا نود رمالاو عراضملا فيرم#ت يف ؟ ىجت ايلا )«املاو فلالاو

 هذه يه ام )١6( حيصصلا رييضلا |, اهمأو ”لشعملا ريفلا ابق في ربعتلا نم روض
 ةباعكلا يف احالطصا ريمضلا اع رعي داو فلا ف ج « اورظن » يف فلالا
 عمجو ةينثت ت امالي ج نترظن عرظن امترظنيف ًءاثلا ةقحاللا ةدايزلا هذهيمام (16]

 0 ًاهافش ةيلاثلا لاعفالا فيرصت ادا 21 ذيمالثلانم بلطت - لعملا 7
 نكي ل ناف ةلماكلا تاكرملاب اهتباتكل دوسالاح وللا ىلا مب ل
 ةباثم بولت رححلا حاول ١/ وأ َه هر ظ رتافدلاف 0



 رافد ص ابتب ا ا نم لطب
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 بطاخبلل كو ركذملا بطاخلل اهنم [ريمض 5 (0)  اهتد4(2) ثنوملا بئاغلل كو
 يذلا ءذه نم ةروص 610 اره امو ركبلل اريمض < () انجي ا
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 ةم تناك نا مل ايت مهتب وجا ةءارقل ضعبلا وعدي 0 راقد لع
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 لئاسملا هذه ىلع ديزي نا آلت (8) ىلاثلا م وبلا يف ةيضملا تاءاوجلا هده راضحا
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 (ومش او )تؤ متأ

 ديز وا لجرلا وح بئاغلا درفمل

 اورو دير وأ نالجرلا وَمخ يئاغلا ىتثل

 ملووفسويو دي زوال جرلا وحن بئاغلا عم (و
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 نيتنمتملا ةذتاسالا النيملعتملا ةذمالتلل اهباحصا ابفل'وب :دهتسملا نب ردتلا تنك
 قيفوتلا يلو هللاد ةغب دحلا ةيبرملا يف ةبغرو ”رحلا يلءتلا يف ةضون ىلع لدب امم |

 طموض ربح | ا

 0 ظ يلوا سلوب ا

 ةنماقلاب ةرشاعلا ةلك ظ ٠
 0 ةرلا لدبا ال نس م5 نفح يف (؟)
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 نم هيف ام فاعضا ةرضملا نم هيفو ىودجلا بدء رابظتسالا درحمن هتاذل ال مريغل

 رابظتسالا ىلع ذيلتلا لمحي هنعءانغتسالاو هباب نم”دكرت انداقتعايف ىلوألاو ةدئئفلا

 لالخاريغ نم ماثلا طبضلاب هرهظتسي ام ةباتكو بدألاو ةكللا بتكو رعشلانم
 راهظثسا نم ركدقب ال ام ”ريخ راهظنمالا اذه ناف٠ تاكرملاو فورحلا نم *يشب
 ةضاخلا مهظافلاو نييفرصلا تارابع

 كاردالا يتوق اس الو هلفاعلا ذيملتلا ىوق يتوقي ال لع لك ( آبماخ )
 ربك !فييلأتلا ةقب رطو ملعتلا ةقي رطل نا دققنعنو . هجلعت نم ىلوا ”دكرتف جاتنتسالاو

 هذهيلا يداوت فيلأتلا اذه يف اهيلع اني رج > يتلا انتقي رط نا دقتعنو كلذ يف لخد

 نيلعل اننا وخا ىلا مدقةثن انناف للاءاش نا تالذك وهو هل ف انداقتعا ناك ناف ةياغلا

 ىت> الي وط اوربصي نانوجاتيالو نفلا اذه مبلعت يف اهوذأأي نا ىلا اهيلع اوربصي نا
 جاتنتسالاو ةركفلا ىلا مهتذمالت هيبنث يف اهتدئاف ل نيبتي

 يذلا طابترالا ذيلتلاب محملا طبرت اهياع اني رج يفلا انتقيرط نا (سوا)
 عضاوملا نم ريغك يف لعمل ىلا اجاتحع ةسفن ىري ذيلتلا ناف امهنيب نوكي نا يغبفي
 5 ام ذيلتلا باوج نم فرعي ملعملاو هجاتنتساوا ركاردا ةحصن اهيف كش 3

 نم فرعي نا ًاضيا ذيملتلا جاتحا لوالا ناكن اف ركتفي مل وا ركتفا ذيلتتلا ناك
 امهنيب ةفلالا طباور بكا نم طبار وهو احح هجاتتتسا وأ هركف ناك اذا ام هلبعم
 الو ذيملتلا هاسنب ال ام ةدئافلا نم ةركفلا ىلا هل ممل هيسن ينف يناثلا ناكناو

 ىلا هقجاحب رعشي ذيحلتلاف ناك ني رمالا ةياو .راكمالاو جاهتحالا لع هعم ىوقي
 نايفكي ملعملاو ذيملتلا نم ناروعشلا ناذهو هنم ديفتسي هذيل نا رعشب لعملاو لعمل
 / بالا نم اهدمب تأ امفو ةسردملا يف اهنب ةحلاو ةفلالا طب ا

 تالائسلا كيس اًمضراننا ه"ونن نا تب ٠ ةمدقملا هذه'يف ةطس اندرا ام اذه

 ظاقيا هيف انضرغو ٠ ةيكحتلا 0 عاضوا نم هانبسح ام يف انل ءازآ 0
 بابثا نع الضف اًيأر رح ركشفم 5 ىمحالا ديلقتلا لاقع نم ابكفو ةركفل
 نم أدحا نا يعدا الو اللصا دسب مل اناتف انقبس اك فرصلا ملع 10

 موصعم ”يبأ نييفرصلا
 يف نوكراشي دا باتكلا اذه ىلع نوفقي نيذلا نيلعملا انناوخا نم لوماملاو

 انلملف هب انتفشاكمب مركتي هركتفم ىلع قبطني الام لع مدحا رثع اذا هنا هسب ردت



 وهل

 ظ
1 
 أَ

ْ 

 َّك

 زيطلا هز يف كاذل ابن ىلن ! اعملا ٠ نهذ يف عوضوملا ىلجت اذاو ٠ داو فيت ٍ

 9 معتملاو لع كلذ ةمسأ لع ةدئافلا م نم 5-0

 اهف ىّورو ركحتفاو بقنو م 11 نا ىلع ابلاغ لدي فيلأتلا ( اناث )
 يورتلاو ةركفلاو ٍتيقنتلاو ثمبلا ىلا .هفيلأت لع علطا نملة اعدم اذهو٠ هيف فلا

 ني ريثكىلا اهلقني اذه انفيلات ناك اذا ىودعلا هذه لغم ”معنو ًنايحا ىودعلا درحمب
 ان كتفا اكّمركفلاو انيقن ا بيقنتلاو انجب ايثحبلا يلع م.لمحيو نيملعملا انناوخا نم

 . رقت ملو عبتت مل نودهتي انا ىوعدلا .ىلا اناواطت اذه انفيلأت يفانا ( اًهلاث)

 يف داهتجالا نا ىلا نيريثك اهيف هبنث انناف مصن ل ما يوغدلا هذه تمحيص الاوسو
 هقيقحلا هذه ىلا رطاوخلا هيثن نأ انيسحو“ لل 2 ”هبأب لزي مل نفلا اذه

 مهنا مهطاوحا رهاظ نم ذخأوي ماك ىلقن ل نأ نيملعملاو ةبلطلا رثكا ناف ةنهارلا

 ال تكد قف بتكامف داهتجالا باب اهيف قلغأ يفلا مولعلا نم فرصلا لع نودعب
 انعفل دوجحو ركفلا هومح نم هيف ام اذح هس هفالخ ىلا لاطشب أ كلا
 نينسلا 00 ا اال ,هياع تناكأم لع ةفي رشلا ةيبارعلا
 نالا ىلا

 اما نفل نيام اقد ياواد ني يلا تالا كأن (ةتباو) *

 ب هب 5 0 | اماو نوتم رابظتسا 32 ا 7 فام غن ذيملتلاو

 ملعملا ةريغلا تمل تاف.٠ هأوس وتب ملو ”هربظتسا امب ابلاغ ىنتكك ا نوتم راهظتسإا
 ااذفلق قي ويشتلا قوق نونوكي دقو) هتذمالتل ريسفتلاو حرشلا يلوت ىلا انايحا

 هرسفي و'”هحرشب امع ةلفغ يف عرتك ادجو(نينسلا نه ةرشع ةعبارلا مرثكا زواجت ال
 مهبلغا نم ءافتكآلا ىلا هب دوعيو ءالوت امم للملا ىلا ًاريها. هب يضفي ام اذهو

 رابظةسالا درجمي ٍ ١

 رابظتسا هلكر مالا نا مضاوف باوجلاولا سلا ةقي رطىلع باتكلا ناك اذا افا
 ”هسفن ىري ال ذيملتلاو 171 باوجلاب ذيملتلا نم يفتكي ملعملا ناف راهظتسا يف |

 ةدوصقملا ةةيقلا كارداو مهفلا نم كلذ ءارو ام ىلا ًاجاتحم
 رمالا يلا اهب لصؤتي ةليإ ال هتاذل داري ًاملع فرصلا ملع ناكولو

 دوصقم“ لع فرصلاو اما٠ ٠كاردالاو ميفلا ن نء (”لق ناو) ءيش رابظتسالا يف ناكلو
 سل سس سس سس



 يس ”.'ررتت نحنو عبطلل 'هانمدقو دياقتلا كف 'ءانيع"و بائكلا اذه اندضو
 روثسدلاوةي رملا رصع روثالا رسمعلا سمنت انيلع تغزب تح كلذك الز امو هعيعست
 نحنو اهب نيهابم اها:تيشأو قيوم ١ هذبب انميتذ ديدجلاب ذخالاو بدقلا كف رصع

 تاكربو ةي زحلاو روتسدلا ةمعن اهاياعر حنمت نا ةيلعلا انتلودل ردق ”هنا هللإ ركشن

 قحلا يف لوقلاو ةباتكلا قح انريغلو انل يطعتو ةاواسملاو ءاخال

1 
 أذِع تاتشالا امَماَج نوكي“ فرصلا ىف باتك فيلات نوريثك انلأس لوقت ال

 لعانمدقا لوقن الو ةرقوملا انثءردم ةدمح ءاضعا ضعب الا دحا انلأسي ل هناف علا

 ابلكو ةريثك تكلا هذه ناف هباب يف ةعوضوملا ينكلا ةإقل باعكلا اذه فيلأت
 يذلا طسولا يعادب باعكلا اذه اننلا اننا لوقن اننكلو ٠ هناكمو هنامز يف دافا
 انتجو ةيدادعتسالا ةسردملا يف انتذمالت متالي بولسا ىلع انلعل هيف ساردن

 ةيبرتلا لها ىلا ”ءردصن نا انلمح ىتح ضرغلاب ىفوف هعبط لبق ةلمآك ةنس هسيردت

 نم ددعب اطاحم موي هفن ذيملتلا دي اغيح ) ةيوناثاا سرادملا يف ملعتلا بابراو

 ا|فريغو ةيكرتلاو ةيوانرفلاو ةيزيلكتالاو ايفارغجلاو باسملاكة فلتخلا سوردلا.
 ناي :تزا انتيغبو( ةييرعلا تمل سردل ةءاس نم لقا وا ةءاس الا ابعم دحي الو

 | هيلع وا نإ يي ع مهنم ءاش نم هسل ردت

 دءب الآ لقاعلا سردملا مربي ل ليردقل © حال يف كلا ناك الو

 ةيلاثلا رومال ا ىلا نيسردملا انناوخا رطاوخ هجون نا انيار دقف يورتلاو رابتخالا
 ترثكاذاف ةصوصخم ةدئاف ةقرط لكاو ةقيرط فام لكك نا ( الوا )

 يذلا نفلا يف نيثريغك راكفا لع ف تب 'هنال سردي نمل اًءون ةدئافلا ترثك قرطلا
 ل11 1 يف عوضوملا ىلجتا اي هس” ردن

 1 ُ 1 فيل ايف ا يا 1م



 باعكلا ءادهإ

 ىلا

 ةياكلا ةسردملا سيئر ساب لايئاد روتكدلا بوبحلا انذاتسا
 ةدلصتبلا هماناز "هللا هما نسلؤألا

 كيداياو كالضفب افارتعا ديلقتلا كف باتكيدهم ليلجلا يشلا انذاتسا اين كيلا

 ةياكلا ةسردملا سيس أتب "كيعس يف كناف اندالب يف يببذهتلا كلمىلا ةراشاو انيلع
 نع لهجلا دويف تككف دق اهيف اًبذهمو اهل سيئر امتيضق ينلا ةديدعلا نيئسلا يفو
 بيذهت منا ةذتاسالا كينو امم عم مهتبذهو اهريغو دالبلا هذه ءانبا نم فولا لوقع |

 نرع َكّدص الو دالبلا يف كدبعل ةعئاش تناكينلا ةيبيذهتلا ديلاقتلاب ذخأت رف |
 ةئشادلا بي ذهت يف يلثملا كتتطخ لع ترباث لب نيرريعملا تارييعت ةيحالصالا كيمارم |

 مران اواهيجرخت*لضفب ةرهازلا انقياكل ناكق دي دجلا حالصالا رخل جلبناىتح ةينائعلا |
 دادعاو رون لامحال نويعلا ةئيْمو هجالبنا يف ةكرش ةيقالخالاو ةيبدالاو ةيلعلا

 ةكرابملا مايالا لوط نم هتيتوا امب بوحنا انسينراي أنف ٠ هيمارم لابقتسال لوقعلا

 قوب غننو حالصالا ةيار رشن رم ةريصبلاب هارت تنك ام ةرضابلاب تيأر ىتح
 موقأ يف مهتيقرتل ىعست مهننب تفقا نيذلا قرشلا ؟ءانبا نيب ةاواسملاو ءاخالاو ةيوحلا
 ٠ ةحلاصلا ةيبرتلاو ميحصلا ميلعتلا يف يتيقحلا مدقتال امادغاو لبسلا

 نيمآ همركو هنع كيوذبو كب اندازو ةديعسلا كماياب هللا دما

 ماقب لوطب نايعادلا
 طهوض يح

 يلوحعا سلوبو



 باتكلا ءارهإ دعب ةمدقملا ٍارفإ

 -- -- ههه
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